Specyfikacje techniczne ogólne i szczegółowe
Inwestycja:
Remont części pomieszczeń siedziby Związku Euroregion “Tatry “ w Nowym Targu przy ul. Sobieskiego 2

WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
remontem części pomieszczeń siedziby Związku Euroregion “Tatry “ w Nowym Targu przy ul. Sobieskiego
związanych z ich dostosowaniem na potrzeby Transgranicznego Centrum Edukacji Euroregionu Tatry
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A polska-Słowacja 2014-2020.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na
wykonanie robót I realizację dostaw zawartych w dokumentacji technicznej i specyfikacjach.
Inwestor:
Związek Euroregion “Tatry” ul Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ
1.3. Zakres robót objętych ST
Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych oraz dostaw i należy je stosować w
powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST:
KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane
Nr
działu
451.

Opis

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ROZBIÓRKOWE
454.
454-1
454-2
454-3
454-5
454-6
454-7
454-8
453.

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
TYNKI
POWŁOKI MALARSKIE
OKŁADZINY CERAMICZNE I KAMIENNE
POSADZKI DREWNIANE
ŚCIANY G-K I OBUDOWY G-K
STOLARKA I ŚLUSARKA
SUFITY PODWIESZANE
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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453-5

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

453. INSTALACJE SANITARNE
453-1
INSTALACJE WOD-KAN
453-2
INSTALACJE GRZEWCZE
454-3
INSTALACJE WENTYLACJI
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej OST są zgodne z obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu.
Data Rozpoczęcia - oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentację (zawierającą również rysunki), będącą załącznikiem do
SIWZ.
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami według prawa kraju, stanowiący
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku
wykonywania
robót.
Za dziennik budowy, w przypadku braku prawnego uwarunkowania jego wystawienia innych dokumentów
formie dziennika stanowiący wewnętrzny dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności
zachodzących w toku wykonywania.
Inspektor nadzoru - oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną przez Inspektora do działania jako Inspektor nadzoru i
wymienioną w Akcie Umowy.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, upoważniona do kierowania robotami
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
Księga obmiarów - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący według prawa
kraju do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew.
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora.
Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
Materiały - oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) mające stanowić lub stanowiące część
Robót Stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy (jeżeli występują), które mogą być
dostarczone przez Wykonawcę według Umowy.
Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla lub obiekt małej
architektury.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział
tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych.
Oferta - oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i zawiera podpisaną
ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego.
Plac budowy - oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być dostarczone
Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie wyszczególnione jako stanowiące części
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Placu Budowy.
Podwykonawca - oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub jakąkolwiek osobę
wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców każdej z tych osób.
Projektant - uprawniona według prawa kraju osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.
Protokół odbioru ostatecznego - oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym zakończeniu.
Przedmiar Robót - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami włączone do Dokumentacji
projektowej, będący załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub wyznaczoną w razie
potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy.
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja.
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.
Roboty - oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest odpowiednie.
Roboty Stałe - oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę według Umowy.
Roboty Tymczasowe - oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na Placu Budowy
do realizacji i ukończenia Robot Stałych oraz usunięcia wszelkich wad.
Rysunki - oznaczają rysunki Robót, włączone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Umową.
Specyfikacja - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu
przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
będący załącznikiem do SIWZ.
Sprzęt Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i
ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy nie obejmuje Robót
Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, Materiałów, lub innych rzeczy, mających
stanowić lub stanowiących część Robót Stałych.
Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez Zamawiającego do
użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urządzeń, jeszcze nie
przyjętych przez Zamawiającego.
Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst.
Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę
Wykonawcy wraz z załącznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, Dokumentację projektową,
Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie Umowy.
Urządzenia - oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót Stałych.
Wykazy - oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone wraz z Ofertą i
włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.
Wykonawca - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych następców tej
osoby(ób).
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie
może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową.
Załącznik do oferty - oznacza wypełnione strony zatytułowane „Załącznik do oferty”, które są załączone do Oferty
i stanowią jej część.
Zamawiający - oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych następców tej
osoby.
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2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją
projektową (DP) , specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną.
Zakres robót
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw,
niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, DP, ST i ewentualnymi
wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje
plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt
do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy,
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media i wynajmowane
pomieszczenia.
Zgodność robót z DP i ST
Dokumentacja projektowa (DP) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i
zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są
obowiązujące dla Wykonawcy.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w DP lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomić Inspektora nadzoru, który w porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne DP i ST.
Dane określone w DP i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w
ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z DP lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów
wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty
wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
2.1. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 7 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy następujące dokumenty:
 oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, budowy, kierownicy
robót),
Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy
geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru
mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu).
Zabezpieczenie terenu budowy
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Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego określi niezbędny sposób wygrodzenie terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie
podlega odrębnej zapłacie.
Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od
daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu Zamawiającemu. Wykonawca będzie
utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby
obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpocząć
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robót
z winy Wykonawcy.
2.2. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna
Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami
oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny
za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania opatentowanych rozwiązań
projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły powinien informować Inspektora o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one
Wykonawcę.
Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub
prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to
Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej
własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz musi
uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji o ich
lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń.
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy ochrony środowiska
naturalnego.
W okresie trwania robót Wykonawca będzie:
Opracowanie :
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podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub
własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania;
miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany sprzęt nie
może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia norm, określonych
w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę;

wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji
robót, obciążają Wykonawcę.

Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie wolno
stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od dopuszczalnego.
Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko.
Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej
opłacie.
Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami użytkownika
nieruchomości.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego działalnością
przy realizacji robót przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w
wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.
Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp.)
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W szczególności
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz
Co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie
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powiadamiał Inspektora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU.
3.1. Materiały
Akceptowanie użytych materiałów
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania
oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych
materiałów z tego źródła.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z
dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót.
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien
zmienić źródło zaopatrywania w materiały.
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej
partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu
eksploatacji.
Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Inspektora i jest zobowiązany
dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z
dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie
odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań
Umowy lub wskazań Inspektora.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym
obszarze.
Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 7 dni przed użyciem
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone.
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Inspekcja wytwórni materiałów i elementów
Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, mogą
być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić:
 współpracę i pomoc Wykonawcy,
 wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces produkcji
materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.
Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed
dostępem osób trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.
3.2. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi
w DP i ST.
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowości do pracy.
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację.
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych,
nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do
których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.
3.3. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów.
Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
4.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość stosowanych materiałów
i wykonywanych robót, za ich zgodność z DP, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości PZJ oraz
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów konstrukcji
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności
za ich dokładność.
4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w umowie, DP, ST, PN, innych normach i instrukcjach.
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na
budowę lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót,
Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy.
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5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
5.1. Zasady kontroli jakości i robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do
prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST
i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z DP.
5.2. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.
Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.
5.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.
Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru.
5.4. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
5.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników dostarczonych
przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy nie są wiarygodne, to Inspektor
zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań poniesie Wykonawca.
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor może
wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.
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5.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia materiały
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w OST i SST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału dostarczona na
budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi.
Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie.
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie.
5.7. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w okresie
trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika,
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
 datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie,
 datę przyjęcia placu budowy,
 datę rozpoczęcia robót,
 uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora,
 daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów
robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w DP,
 dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
 dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora badań,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził,
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 inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione Inspektorowi do
akceptacji.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska
ich przyjęcia.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się do jego treści.
Księga obmiaru robót.
Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku robót o dużym stopniu
skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona
podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do wystawienia faktury będzie załączony oryginał protokołu
odbioru poszczególnych elementów potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie
robót.
Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w SST. Księga
obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z:
 numerem kolejnym karty,
 podstawą wyceny i opisem robót,
 ilością przedmiarową robót,
 datą obmiaru,
 obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,
 ilością robót wykonanych od początku budowy.
Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu robót,
ale przed ich zakryciem.
Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań sporządzone przez
Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się także (jeżeli są) :
 decyzję o pozwoleniu na budowę,
 protokół przekazania placu budowy,
 protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
 inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
 harmonogram budowy,
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
 protokół odbioru robót,
 protokół z narad i ustaleń,
 dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu podlegające
utylizacji,
 korespondencja na budowie.
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie
któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Opracowanie :
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Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora.
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6. OBMIAR ROBÓT.
(jeżeli jest wymagany)
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z DP, i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń
Inspektora dostarczonych Wykonawcy na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych płatności.
6.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę,
jednoznacznie określającą wykonany pomiar.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
6.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku
występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.
6.4. Wykonywanie obmiaru robót
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i
jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie:
 podstawę wyceny i opis robót,
 ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego),
 datę obmiaru,
 miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
 obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności:
o długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru,
 ilość robót wykonanych od początku budowy,
 dane osoby sporządzającej obmiaru.
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7. ODBIÓR ROBÓT
7.1. Rodzaje odbiorów
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora:
 odbiorowi robót zanikających,
 odbiorowi częściowemu, elementów robót,
 odbiorowi końcowemu, ostatecznemu,
 odbiorowi pogwarancyjnemu.
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbioru robót dokonuje Inspektor.
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora.
7.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
7.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości
i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora.
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierający
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6. niniejszej OST. W terminie 7 dni od daty potwierdzenia
gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie
powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu
określonego w umowie.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników
badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z DP, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego
komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach
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nieznacznie odbiega od wymaganej według DP, lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.
7.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.
7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający:
 Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.
 Dziennik budowy,
 Obmiar robót (jeśli wymagany),
 Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne),
 Atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
 Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń,
 Sprawozdania techniczne z prób ruchowych,
 Protokół prób i badań,
 Protokół odbioru robót zanikających,
 Rozliczenie z demontażu,
 Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi,
 Wykaz przekazywanych kluczy,
 Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
 Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym
przez komisję.
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8. PODSTAWY PŁATNOŚCI
8.1. Ustalenia ogólne
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,
określone w ST i DP oraz .
Cena obejmuje:
 robociznę,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i z
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników nadzoru
i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu
przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,
 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą wystąpić w
czasie realizacji robót.
Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protokół
częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robót w danej branży
dla poszczególnych elementów robót. Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy.
8.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne OST
Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniejszej OST
obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami)
 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z późniejszymi
zmianami)
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu i rozbiórki
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego.
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz.
1126)
 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997
 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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451-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
rozbiórkowych związanych z remontem części pomieszczeń siedziby Związku Euroregion “Tatry “ w Nowym
Targu przy ul. Sobieskiego związanych z ich dostosowaniem na potrzeby Transgranicznego Centrum Edukacji
Euroregionu Tatry współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A polska-Słowacja 2014-2020.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa
Klasa
Kategoria
45100000-8

Opis

Przygotowanie terenu pod budowę.
45110000-1

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów
budowlanych, roboty ziemne
45111000-8

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111100-9

Roboty w zakresie burzenia

45111220-6

Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST są zgodne z obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Roboty rozbiórkowe – roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w skład
istniejącego obiektu budowlanego.
Odpady – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub do ich
pozbycia jest obowiązany.
1.4. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z rozbiórką
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymaganiach
ogólnych” pkt. 2
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2. MATERIAŁY
Materiały nie występują
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.2. Roboty
związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie.
Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z ewentualnymi
rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym
spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu
robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych, nie rozbieranych elementów.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na środowisko i jakość wykonywanych robót.
Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia takie, jak
hydrauliczne młoty do kruszenia , mogą być używane tylko przy spełnieniu określonych warunków.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.3.
Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich
środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.
Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany do kontenerów
znajdujących się na terenie budowy lub na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu i wywożony na
autoryzowane wysypiska. Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie
usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz zgodnie z dokumentacją
projektową, wymaganiami przepisów i norm, Specyfikacją oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania i przedstawienia do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru
Projektu rozbiórek, określającego sposób i kolejność wykonywania robót rozbiórkowych, zapewniający
prowadzenie rozbiórek zgodny z przepisami BHP.
W miejscu wykonywania robót rozbiórkowych oprócz Projektu rozbiórek i zarządzenia lub pozwolenia na ich
prowadzenie powinien znajdować się Dziennik rozbiórek. Zawiera on: oznaczenie nieruchomości, kiedy i przez
kogo zostało wydane pozwolenie na dokonanie rozbiórki, protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne
konstrukcyjne części obiektu, na których w czasie trwania robót będą musieli stawać lub przebywać pracownicy
posiadają dostateczna wytrzymałość, opis środków zabezpieczających przeznaczonych do użycia w czasie
trwania robót, datę założenia i usunięcia urządzeń pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i
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życia ludzi oraz wszelkie inne okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo życia lub zdrowia
zatrudnionych.
Do prac rozbiórkowych można przystąpić dopiero po uprawomocnieniu się uzyskanego pozwolenia na
rozbiórkę w oparciu o zatwierdzony projekt rozbiórki.
Na budowie powinna znajdować się w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonów alarmowych.
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie w sposób określony w
zatwierdzonym Projekcie rozbiórek lub wskazań Inspektora nadzoru.
Materiał uzyskany z rozbiórki załadować na samochody samowyładowcze i odwieźć na miejsce składowania,
przekazując je do utylizacji wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom.
Teren po zakończeniu robót rozbiórkowych powinien zostać starannie uporządkowany, a powstałe wykopy po
zdemontowanych elementach zasypane gruntem piaszczystym i starannie zagęszczone do stopnia nie
mniejszego od otaczającego gruntu.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji rozbiórek, aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać wszelkie
tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały, wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony robót, wygody okolicznej społeczności oraz innych osób.
Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się odbywają należy ogrodzić i
oznakować tablicami ostrzegawczymi. Najczęściej występujące zagrożenia to:
 podrażnienia błon śluzowych,
 uszkodzenia głowy,
 upadek z wysokości,
 uszkodzenia rąk i nóg.
5.2. Czynności przed rozpoczęciem prac
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy:
 przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i odpadów,
 zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności,
 przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski,
ochronniki słuchu, itp.,
 przed rozpoczęciem rozbiórki należy zapoznać się z lokalizacją mediów i w razie potrzeby odciąć ich
dopływ, w szczególności dopływ prądu elektrycznego.
 zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu,
 zapoznać z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
5.3. Zasady BHP
Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.
U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdział 18.
W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH NIE WOLNO:
 ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy,
 obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń,
 zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn,
 prowadzić robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji obiektu przez
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wiatr,
prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,
opadów śniegu oraz silnych wiatrów (przy prędkości przekraczającej 10 m/s prace należy bezwzględnie
wstrzymać),
prowadzić robót rozbiórkowych jeśli na niżej położonych kondygnacjach przebywają ludzie,
prowadzić robót rozbiórkowych jednocześnie na różnych kondygnacjach obiektu,
dokonywać rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu.
gromadzić gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach
obiektu,
wyrzucać gruzu przez okna na zewnątrz.
Roboty rozbiórkowe należy:
prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie, lub
mechanicznie, stosując hydrauliczne nożyce i młoty, zamontowane na koparkach, lub spycharki, koparki
i ładowarki, zależnie od warunków miejscowych i zgodnie z projektem organizacji robót,
prowadzić tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji.
prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego
fragmentu konstrukcji,
rozbiórkę elementów żelbetowych należy wykonywać niewielkimi odcinkami, odbijając uprzednio
warstwę ochronną betonu i przecinając pręty zbrojenia.
elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie
palnikiem acetylenowym lub nożycami do cięcia betonu i stali,
elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym,
znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed
uszkodzeniami,
przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe,
zabezpieczone przed spadaniem lub wypadaniem gruzu, w miarę możliwości transportując go
bezpośrednio do kontenerów, w których gruz będzie mógł być wywieziony na miejsce utylizacji.
w czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny
powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną.
w czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem przewracania, długość umocowanych lin powinna
być trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a ich umocowanie powinno być niezawodne.
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy:
używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidłowo oprawionych,
utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki ,
konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej,
w razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników należy
zaopatrzyć w okulary ochronne a rozbierane konstrukcje zwilżać wodą z węży,
w czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach,
robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 4 m powinni być zabezpieczeni pasami,
przy czym lina od pasa musi być przymocowana do części trwałych budowli, nie rozbieranych w tym
momencie.
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5.4. Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
 bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym,
 problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego,
 w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i
dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową,
 każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić
w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek.
5.5. Organizacja robót
Wykonanie robót powinno być zgodne z zasadami określonymi w Dokumentacji projektowej, bądź inne, o ile
zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji
Projekt rozbiórek i harmonogram robót rozbiórkowych, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą
wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe.
Prace wykonywać powinna wyspecjalizowana brygada montażowa. Każdemu z pracowników wchodzących w
skład grupy należy ściśle wyznaczyć czynności i podać kolejność ich wykonania. Pracownicy ci powinni znać
przepisy BHP obowiązujące przy robotach rozbiórkowych i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych
robotach sygnalizacji.
Roboty powinny być prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna być
stale obecna na placu budowy.
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, wyburzeniowych jest zobowiązany do zapoznania
członków brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzić znajomość przepisów BHP
poszczególnych członków brygady. Należy każdorazowo omówić również szczegółowo przyjętą sygnalizację. Z
przeprowadzenia szkolenia należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem przeszkolonych osób. Protokół
muszą podpisać oprócz prowadzącego szkolenie również przeszkolone osoby.
Kierownik budowy jest również zobowiązany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby posiadają i używają
sprawny sprzęt ochrony osobistej.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. Kontrola jakości
robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych, przeprowadzonych zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza się według
sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji
i projekcie wyburzeń.
Jednostkami obmiaru są : zgodnie z kosztorysem.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymaganiach ogólnych” pkt. 7.
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Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne”
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona
na podstawie ustalonej w umowie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE




Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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454-1 TYNKI
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
rozbiórkowych związanych z remontem części pomieszczeń siedziby Związku Euroregion “Tatry “ w Nowym
Targu przy ul. Sobieskiego związanych z ich dostosowaniem na potrzeby Transgranicznego Centrum Edukacji
Euroregionu Tatry współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A polska-Słowacja 2014-2020.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa

Klasa

Kategoria

Opis
Roboty wykończeniowe w zakresie
obiektów budowlanych.

45400000-1
45410000-4

Tynkowanie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez
kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do pokrycia powierzchni ścian i sufitów i
twardnieje po zastosowaniu.
Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem obutych składników (a
także z innymi składnikami)i wodą, twardniejąca po zastosowaniu, używana najczęściej do pokrycia ścian i
sufitów.
1.4. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
tynków wewnętrznych obiektu:
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2.
2. MATERIAŁY
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2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST
„Wymagania ogólne” pkt 3.1.

Szczegółowy wykaz materiałów zgodnie z DP
2. SPRZĘT
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.
2.2. Sprzęt do wykonywania robót
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Typowy sprzęt:
- agregat tynkarski
- wiertarka elektryczna wolnoobrotowa,
- mieszadło koszyczkowe,
- wiadro,
- paca ze stali nierdzewnej,
- paca plastikowa.
3. TRANSPORT
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3.
3.2. Transport materiałów
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu
materiały powinny być zabezpieczone przed
stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi.

uszkodzeniami,

utratą

4. WYKONANIE ROBÓT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5 ogólnej
specyfikacji technicznej.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Tynki należy wykonywać w
temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano montażowych w okresie obniżonych
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temperatur”.
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
4.2. Przygotowanie podłoży
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod tynkowanie. Badanie
podłoża następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, próby ścierania, drapania
(skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń producenta.
Wadliwe wykonanie połoza podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość i trwałość gotowego tynku (np.
powstawanie rys).
Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk. Podłoże
pod tynk musi być:
- równe,
- nośne i mocne,
- wystarczająco stabilne,
- jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane),
- szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczeń,
- wolne od wykwitów,
- nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C.
Ostrzeżenia i wskazówki.
Zleceniobiorca powinien przedstawić inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące wykonania prac tynkarskich,
wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić pisemnie propozycję rozwiązania tych
problemów.
Sprawdzenie podłoża pod tynk.
Ogólne sprawdzenie podłoża.
Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy tez właściwości powierzchni
wierzchniej należy posłużyć się próbą ścierania, drapania lub zwilżania.
Próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk.
Próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu. Chłonność
podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania.
Próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą.
Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze.
Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.
Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. Materiały budowlane
dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w tolerancji, aby nie powodowały zbyt
dużych różnic w grubości tynku.
Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające przed lico muru przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać.
Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe niż 5 mm. Tego
typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania
(nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej).
Wykwity (naloty, ,,włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku do podłoża,
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muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej.
Jeżeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić dokładnie przyczynę
powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną metodę oczyszczenia muru.
Suchy mur, silnie chłoną wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie wymagać odpowiedniego
przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem do tynkowania.
4.3. Tynkowanie.
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo ocenić podłoże pod
tynk.
Podane wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. Wszystkie odstępstwa od
wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy oddania obiektu lub poszczególnych etapów
robot) mają znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich. Mogą wymagać przeprowadzenia prac dodatkowych,
znacząco utrudnić prace tynkarskie lub też stać się przyczyną późniejszych uszkodzeń tynku.
Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być już wiadome, jaką przewidziano wierzchnią
warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki (lub jej szorstkości) do rodzaju tynku
wierzchniego. Wpływ warunków pogodowych.
Warunki pogodowe
Ogólne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się do wszystkich warunków
pogodowych i w szczególności w okresie zimowym mają ograniczone zastosowanie.
Ciepłe warunki pogodowe.
Ciepłe warunki, wietrzna pogoda, bezpośrednie nasłonecznienie itp. Mają decydujący wpływ na sposób
przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnątrz. Konieczne może być wstępne nawilżenie podłoża,
utrzymywanie wilgotności, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni.
Zbrojenie siatką tynków zewnętrznych redukuje niekorzystny wpływ złych warunków pogodowych i tym samym
znacząco poprawia jakość gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.
Zimne warunki pogodowe.
W momencie obróbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i może przez to ulec zniszczeniu wskutek działania
mrozu. Szkody wywołane mrozem powstają na skutek zwiększenia objętości przez zamarzającą wodę. Szkody
te przybierają postać tłuszczącej się płytkowo struktury tynku, powodując jego niedostateczną wytrzymałość.
Reakcje chemiczne, prowadzące do twardnienia zaprawy ustają już praktycznie przy temperaturze
+5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego są obniżenie wytrzymałości, przyczepności tynku i inne.
Prace tynkarskie mogą. być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, gdy temperatura
powietrza, materiału oraz podłoża tynku jest wyższa niż +5° C. Narzuconą. warstwę tynku należy zabezpieczyć
przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnięcia.
Należy pamiętać, ze w przypadku określonych tynków konieczne może być zachowanie wyższych temperatur
minimalnych. Przestrzegać wskazówek producenta dla każdego rodzaju tynku.
Środki zwiększające przyczepność dla tynków wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych.
W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosować specjalne zaprawy
oraz szlamy zwiększające przyczepność.
Zaprawy zwiększające przyczepność (rzadkie zaprawy do podłoży).
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Zaprawy poprawiające przyczepność są zaprawami cementowymi o specjalnym składzie, często z dodatkiem
tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia się je jedynie z wodą i rozprowadza po powierzchni zębatą szpachlą.
Dalsze instrukcje, dotyczące pracy metodą ,,mokre na mokre" lub tez długości przerw technologicznych i/lub
koniecznej obróbki dodatkowej itp., podane są w opisie produktu.
Szlamy zwiększające przyczepność.
Szlamy zwiększające przyczepność są wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje się je z
zawiesiny(dyspersji) żywicy syntetycznej odpornej na działanie zasad, do której dodaje się cement aż do
uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamów należy je odpowiednio często mieszać w naczyniu,
co zapobiega osadzaniu się cementu. Należy nanieść tylko taką ilość szlamu, by możliwa była praca metodą
,,mokre na mokre". Przestrzegać wskazówek producenta.
4.4. Tynki renowacyjne
Materiał może być obrabiany z zastosowaniem wszystkich ogólnie dostępnych mieszarek i agregatów
tynkarskich. Zawartość porów powietrza 25 - 30% w strukturze tynku przy aplikacji maszynowej może nie zostać
osiągnięta. Mniejsze ilości można przygotowywać przy użyciu mieszadeł ręcznych.
Tynk nanosić warstwą o grubości określonej wg tabeli,
Stopień
zasolenia
Niski
Średni do
wysokiego

Zabieg
1 Obrzutka
2 Tynk ren.
1 Obrzutka
2 tynk ren.
3 tynk ren.
1 Obrzutka
2 Tynk ren. Podkładowy 3
tynk ren.

Grubość warstwy [cm]
≤ 0,5
≥ 2,0
≤ 0,5
1-2
1-2
≤ 0,5
1-2
1-2

Uwagi
Obrzutka półkryjąca
Obrzutka
półkryjąca
Grubość
sumaryczna
warstw tynku: 2,5 max.
4cm

w jednym zabiegu nie nakładać warstwy powyżej 3 cm. Przy większych grubościach tynk nanosić etapowo.
Każdą poprzednią warstwę bezpośrednio po stwardnieniu należy zarysować poziomo i pozostawić do
wyschnięcia.
Po naniesieniu tynku należy usunąć nadmiar materiału. Zacieranie powoduje koncentrację środka wiążącego na
powierzchni i może powodować powstawanie rys w wyniku naprężeń skurczowych.
Po 8-24 godzinach przetrzeć zamkniętą strukturę tynku specjalną "pacą zębatą". Poprzez taki zabieg
uzyskujemy wyższą dyfuzyjność tynku. Powierzchnia może być wygładzona szpachlą.
Zalecenia:
 Powierzchnie nie przeznaczone do tynkowania chronić przed kontaktem z materiałem
 Bardzo wilgotne podłoża mogą powodować wydłużenie przerwy technologicznej pomiędzy
aplikacją, a zatarciem tynku.
 Podczas procesu wiązania tynk chronić przed dużym nasłonecznieniem
 Z uwagi na porowatą strukturę, w celu osiągnięcia gładkiej powierzchni należy zastosować szpachlę.
Opracowanie :
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 Aplikację powłok malarskich można rozpocząć po związaniu i wyschnięciu tynku. W warunkach
przeciętnych należy przyjmować tempo wysychania ok. 1 mm grubości tynku/dzień. W okresie
wysychania tynk należy chronić przed mrozem.
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5 specyfikacji
technicznej.
5.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wszystkich materiałów
przeznaczonych do robót tynkarskich i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
5.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji,
powinny wynikać z normy PN-90/B-14501”Zaprawy budowlane zwykłe”.
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.
5.4. Badania w czasie wykonywania robót
Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a
w szczególności:
 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
 prawidłowości przygotowania podłoży,
 przyczepności tynków do podłoża,
 grubości tynków,
 wyglądu powierzchni tynków,
 prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków.
 wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych
6. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 6.
Jednostkami obmiaru są : zgodnie z kosztorysem.
7. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie i ocena
Opracowanie :
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przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonów.
PN-EN 459-1-2003
Wapno budowlane
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych PN90/B-14501
Zaprawy budowlane zwykłe
PN-EN 998-2:2004
Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania
jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt
1 „Tynki”, wydane ITB – 2003r.
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454-2 POWŁOKI MALARSKIE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
powłok malarskich zewnętrznych i wewnętrznych związanych z remontem części pomieszczeń siedziby Związku
Euroregion “Tatry “ w Nowym Targu przy ul. Sobieskiego związanych z ich dostosowaniem na potrzeby
Transgranicznego Centrum Edukacji Euroregionu Tatry współfinansowanego przez Unię Europejską z
Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG
V-A polska-Słowacja 2014-2020.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa
Klasa
Kategoria
45400000-1

Opis

Roboty wykończeniowe
budowlanych.
45440000-3

w

zakresie

obiektów

Roboty malarskie i szklarskie.
45442000-7

Nakładanie powierzchni kryjących.

45442100-8

Roboty malarskie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygładzona, na
której ma być wykonana powłoka malarska.
powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłoże,
decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanych.
farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentubarwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków
pomocniczych.
1.4. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i
poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST
„Wymagania ogólne” pkt 3.1.

Szczegółowy wykaz materiałów zgodnie z DP
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Do wykonywania robot należy stosować elektronarzędzia i drobny sprzęt budowlany.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 ogólnej specyfikacji
technicznej.
4.2. Transport materiałów
Farby w szczelnych opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami.
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływem warunków
atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją producenta. Farby chlorokauczukowe do
malowania znaków przechowywać z dala od źródła ognia.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5 ogólnej
specyfikacji technicznej.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Opracowanie :
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Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych należy zakończyć roboty budowlane
stanu surowego.
Powierzchnie betonowe powinny by ć oczyszczone z wystających grudek związanego betonu oraz tłustych plam
i kurzu. Wystające elementy metalowe, których nie można usunąć powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
Ubytki w powierzchni betonu należy wypełnić zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami (posiadającymi
aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrzeć tak aby jej równość odpowiadała całej otaczającej
powierzchni.
Tynki zwykłe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynków
powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą cementową i zatarte do równej powierzchni.
Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń a wystające metalowe elementy zabezpieczone
antykorozyjnie.
Podłoża z płyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam tłuszczu. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny
być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt naprawione masą szpachlową, na którą wydano aprobatę
techniczną.
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami jw. należy określić zakres prac, rodzaje
materiałów oraz sposoby usunięcia tych niezgodności. Następnie przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży a
wyniki odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy
5.3. Przygotowanie podłoża
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone :
 podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku
 w temperaturze poniżej +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował
spadek temperatury poniżej 0°C,
 w temperaturze powyżej 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była
wyższa niż 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich świeżo pomalowane, nie
wyschnięte powierzchnie należy osłonić.
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, płyty włóknisto mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest większa niż podano w tablicy nr 1, a w przypadku podłoży
drewnianych nie większa niż12%
Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych pod malowanie
Lp.

Rodzaj farby

Największa wilgotność podłoża, w %
masy

1

Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą

4

2

Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych

3

3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych
mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej

6

4

Farby na spoiwach mineralno-organicznych

4

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podłożach stalowych prowadzić należy przy wilgotności
względnej powietrza nie większej niż 80%.
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację.
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5.4. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych
Roboty malarskie na zewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoże spełniają wymagania podane w pkt
5.2., a warunki w pkt 5.3.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać:
 informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach , kiedy należy go stosować,
 sposób przygotowania farby do malowania,
 sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie),
 krotność nakładania farby oraz jej zużycie na m2,
 czas między nakładaniem kolejnych warstw,
 zalecenia odnośnie mycia narzędzi,
 zalecenia w zakresie bhp.
Elementy budynku, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu należy
zabezpieczyć i osłaniać przed zabrudzeniem farbami
5.5. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych
Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w
pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3.
Pierwsze malowanie należy wykonać po:
 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych oraz armatury oświetleniowej,
 wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
 ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,
 całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jeśli stolarka nie została
wykończona fabrycznie.
 Drugie malowanie można wykonać po:  wykonaniu białego montażu
 ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przyściennych i cokołów,
 oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą informacje wymienione w
pkt 5.4.
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy
zabezpieczyć i osłonić.
Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywać malowanie dwuwarstwowo
zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).
Podstawowe techniki malarskie
Nakładanie pędzlem
 Na podłożach mineralnych stosuje się tylko do malowania małych powierzchni (np. narożników) ze
względu na niską wydajność;
 Nakładanie farb o wysokiej lepkości (np. tiksotropowych) pędzlem może powodować powstawanie
charakterystycznych smug, które nie zanikają po wyschnięciu;
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Nakładanie pędzlem jest użyteczne przy gruntowaniu, gdyż umożliwia dokładne wcieranie gruntu w
podłoże.
Nakładanie wałkiem
 Metoda najbardziej popularna przy nakładaniu farb na podłoża mineralne, ze względu na prostotę i
dużą wydajność;
 Należy pamiętać o nakładaniu w kierunkach krzyżujących się, aby pokryć wszystkie nierówności
podłoża.
Natrysk powietrzny
 Metoda o dużej wydajności, ale wymagająca bardziej skomplikowanego sprzętu;
 Należy pamiętać o przecedzeniu farby przed użyciem, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia
mogące zatkać dyszę pistoletu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5 ogólnej
specyfikacji technicznej
6.2. Badania w czasie wykonywania robót
Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
 sprawdzenie wyglądu powierzchni,
 sprawdzenie wsiąkliwości,
 sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
 sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie
wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.
Roboty malarskie.
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
 dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
 dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza
mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmować:
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
 dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać
powtórnie.
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7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową wykonania powłok malarskich jest metr kwadratowy [m2].
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.
8.2. Odbiór podłoży
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem
oczyścić.
8.3. Wymagania przy odbiorze
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia
farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych
skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających
płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do
powłok o dobrej jakości wykonania.
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem
powłoki od podłoża.
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez
kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymaganiach ogólnych” pkt 8. Cena
obejmuje:
Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj.
 wykonanie ww. czynności
 zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony
środowiska
 uporządkowania placu budowy
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE




PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami
emulsyjnymi.
PN-C-81907:2003 Wodorozcieńczalne farby
nawierzchniowe PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne
stosowane wewnątrz
PN-B-10280:1969 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami
emulsyjnymi.
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454-3 OKŁADZINY CERAMICZNE I KAMIENNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z remontem części pomieszczeń siedziby Związku Euroregion “Tatry “ w Nowym Targu przy
ul. Sobieskiego związanych z ich dostosowaniem na potrzeby Transgranicznego Centrum Edukacji Euroregionu
Tatry współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A polska-Słowacja 2014-2020 .
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa
Klasa
Kategoria

Opis

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów
budowlanych.

45400000-1
45430000-0

Pokrywanie podłóg i ścian.
45432000-4

Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45431000-7

Kładzenie płytek.

45431100-8

Kładzenie terakoty

45431200-9

Kładzenie glazury

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
 wykonaniem okładzin z płytek
 wykonaniem posadzek i cokolików płytek
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i
poleceniami Inspektora.
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2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST
„Wymagania ogólne” pkt 3.1.

Szczegółowy wykaz materiałów zgodnie z DP
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, np.: urządzenia do przycinania płytek,
narzędzia ręczne takie, jak wiadro z mieszadłem, paca, szpachla, poziomica.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3.
4.2. Transport materiałów
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratą stateczności oraz wpływami atmosferycznym.
Elementy powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi producenta, w
sposób zapewniający zabezpieczenie ich przed nadmierną wilgocią. Składowanie na budowie powinno trwać
jak najkrócej i w warunkach jak najbardziej zbliżonych do użytkowych. Każda powierzchnia magazynowa
powinna być zabezpieczona przed deszczem i wilgocią, kartony należy układać na czystym i suchym podłożu.
Kartonów nie wolno toczyć, przesuwać, rzucać ani opierać na krawędziach. Pod żadnym pozorem nie wolno
kartonów z płytkami używać jako podestów, platform lub zastępstwie drabiny.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.4.
5.2. Roboty przygotowawcze
Ogólne zasady wykonywania okładzin
Okładziny powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i gładkiego
podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża.
 podłoże pod okładziny e mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów
drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.
 do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów
Opracowanie :
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budynku.
 bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.
 elementy powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed
przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.
 temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej
 +5°C.
 dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe
niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty
dwumetrowej.
 powierzchnie podłoży pod wykładziny powinny być równe i tworzyć pionowe płaszczyzny. Ewentualne
uszkodzenia powierzchni powinny być wyreperowane przy użyciu odpowiedniej dla danego podłoża
zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wykładziny.
 przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian i posadzek należy także sprawdzić jakość
podłoża pod względem wytrzymałościowym. Należy sprawdzić usytuowanie i poziomy osadzenia
elementów armatury i uzbrojenia. Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach
(końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. Spoiny podziałów ściennych powinny być
skomponowane (w jednej linii lub w równych odstępach ) ze spoinami podłogowymi.
 Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, możliwie w jednym
kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki mogły być naklejone w ciągu 10
– 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy należy nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoża. Warstwa
kleju pod płytką nie może zawierać pustych miejsc. Czas korygowania położenia płytki wynosi 15
minut po jej przyklejeniu.
 Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej.
Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na której ułożono płytki, najwcześniej
po 24 godzinach. Zaprawę wprowadza się w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Wstępne
czyszczenie powierzchni należy wykonać używając wilgotnych gąbek o większych porach lub pacy z
gąbką. W końcowym etapie prac należy stosować odpowiednie ściereczki lub drobnoporowate gąbki. Nie
wolno czyścić glazury na sucho.
 Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile narożnikowe i
wykończeniowe PCV. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytką w obu
kierunkach. W narożnikach stosować elementy narożne systemowe.
Układanie płytek
 Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej +5˚C i nie więcej niż +25˚C.
Temperaturę tę należy zapewnić, na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie
wiązania i twardnienia zaprawy.
 Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze, co najmniej24 godziny przed rozpoczęciem robót,
 Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy sprawdzić
spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %.
 Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym.
 Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod płytki nie może
zawierać pustych miejsc.
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 Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy
krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki.
Przygotowanie podłoża:





Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i
łuszczące się warstwy zaprawy.
Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107 nie
mniejsza niż 0,5 MPa.
Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin
Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:





Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie betonowym. Do
układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek.
Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których powierzchnia
wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością
wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach –
reperach. Prawidłowość płaszczyzn układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów
kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania.
Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3 dniach.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 „Wymagania ogólne” ogólnej specyfikacji
technicznej.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.
Jednostkami obmiaru są : zgodnie z kosztorysem.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem okładzin ściennych podano w
specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7
Sprawdzeniu podlega jakość wykonania robót wyżej wymienionych. W
wyniku odbioru należy:
 sporządzić częściowy protokół odbioru robót
 dokonać wpisu do dziennika budowy
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy uznać za zgodne z ST i
DP.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 „Wymagania ogólne” ogólnej specyfikacji
technicznej.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] okładzin obejmuje:
 dostarczenie materiałów i sprzętu,
 wykonanie okładziny ścian z płytek
 roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,
10. PRZEPISY ZWIĄZANE












PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. PN93/B-02862
Odporność ogniowa
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym PN91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości
PN-EN ISO 3506-4:2004(U)
Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych,
 odpornych.
PN-EN 12369-1:2002 Płyty drewnopochodne. Wartości charakterystyczne do projektowania.
 Część 1: Płyty OSB, płyty wiórowe i płyty pilśniowe.
PN-EN 13446:2004
Płyty drewnopochodne. Oznaczanie zdolności utrzymania łączników
PN-EN 13986:2004
Płyty drewnopochodne stosowane w budownictwie. Właściwości,
ocena zgodności i znakowanie
PN-EN 1910:2002
Podłoga z drewna i parkiet oraz boazeria ścienna i sufitowa. Oznaczanie
stabilności wymiarowej
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. PNEN 87:1994
Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja,
 właściwości i znakowanie
PN-EN ISO 10545-1:1999
Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki
odbioru. PN-EN 12004:2002
Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 13888:2003
Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
 lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13813:2003
Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
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454-5 POSADZKI DREWNIANE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem posadzek drewnianych związanych z remontem części pomieszczeń siedziby
Związku Euroregion “Tatry “ w Nowym Targu przy ul. Sobieskiego związanych z ich dostosowaniem na potrzeby
Transgranicznego Centrum Edukacji Euroregionu Tatry współfinansowanego przez Unię Europejską z
Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG
V-A polska-Słowacja 2014-2020
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa
Klasa
Kategoria

Opis

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów
budowlanych.

45400000-1
45430000-0

Pokrywanie podłóg i ścian.
45432000-4

Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45431000-7

Kładzenie płytek.

45431100-8

Kładzenie terakoty

45431200-9

Kładzenie glazury

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
 Wykonaniem I remontem posadzek drewnianych
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i
poleceniami Inspektora.
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2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST pkt 3.1. „Wymagania ogólne”

Szczegółowy wykaz materiałów zgodnie z DP
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.
Sprzęt do przygotowania powierzchni podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia
do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo- ściernego, przyrządy do badania
wytrzymałości podłoża,
Wydajności i ilości sprzętu powinny być tak dobrane, żeby zapewnić wykonanie robót zgodnie z terminami
ustalonymi w harmonogramie rzeczowym.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3.
4.2. Transport materiałów
Materiały do wykonania posadzek należy przewozić na paletach, w opakowaniach fabrycznych, dowolnymi
środkami transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem. Załadunek i rozładunek
powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu dostosowanym do
ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.4.
5.2. Roboty przygotowawcze


Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek w obszarze roboczym powinny być zakończone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, zwłaszcza podposadzkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.



Wszelkie prace związane z sufitami oraz ścianami powinny być zakończone i odebrane, zamontowane
mają być również ościeżnice drzwi. Pomieszczenia mają być czyste i odpowiednio ogrzane.



Należy pozostawić do wykonania tylko ostatnie końcowe malowanie.



Do układania podsadzek można przystąpić po zakończeniu wykonania podłoży, ich odbiorze
technicznym i osiągnięciu przez podłoża właściwej wytrzymałości i wilgotności, umożliwiającej
rozpoczęcie robót posadzkowych.

Opracowanie :
INŻ Obsługa Budownictwa Rafał Czyrnek
32-434 Skomielna Biała 577

str. 46

Specyfikacje techniczne ogólne i szczegółowe
Inwestycja:
Remont części pomieszczeń siedziby Związku Euroregion “Tatry “ w Nowym Targu przy ul. Sobieskiego 2



Podłoże z betonu konstrukcyjnego musi być równe (odchyłki zgodnie z Polskimi Normami), niepylące,
niezaoliwione, czyste (wolne od pozostałości po innych pracach budowlanych)



Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 2%, czas od wykonania jastrychu nie powinien być krótszy
niż 28 dni



Płyta podłoża powinna być właściwie zdylatowana, a dylatacje uszczelnione.



Nierówności powierzchni powinny być mniejsze niż 1mm na długości dwumetrowej łaty. Spadek nie
większy niż 1.5 mm na długości pomieszczenia. W przypadku niemożliwości zachowania takiego reżimu
Wykonawczego należy przewidzieć konieczność wykonania warstwy wyrównawczej na szlichcie z masy
samopoziomującej.



Powyższe parametry podlegają odbiorowi przed rozpoczęciem prac z wpisem do dziennika budowy.



W razie konieczności należy usunąć z podłoży mleczko cementowe poprzez śrutowanie lub szlifowanie.



Po powyższych pracach podłoże należy odkurzyć za pomocą odkurzacza przemysłowego i usunąć
wszelkie luźne cząstki.

5.3. Ogólne warunki wykonania



Dla każdego typu posadzki Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania instrukcji
producenta stosowanych materiałów.
Przy wykonywaniu posadzek Wykonawca winien wziąć pod uwagę wszystkie kryteria konstrukcyjne oraz
uwzględnić wszystkie przemieszczenia i tolerancje, zarówno o charakterze stałym, jak i czasowym, celem
nie dopuszczenia do powstania naprężeń i zniekształceń.



Wykonawca winien sprawdzić stan przygotowanego podłoża pod katem równości, uzyskanej twardości i
przydatności do wykonania posadzek drewnianych. Jeżeli Wykonawca uzna, że jakość podłoża jest
niewystarczająca winien wykonać w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim wzmacniające i wyrównujące
podłoże z właściwej masy samopoziomującej.



Drewniane deski i klepki w momencie układania powinny mieć optymalna wilgotność 7-11%.



W pomieszczeniach, w których wykonywana jest posadzka należy utrzymywać temperaturę nie mniejszą
niż 15 stopni, z wilgotnością względną powietrza w granicach 45-65%.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 „Wymagania ogólne” ogólnej specyfikacji
technicznej.
Za jakość materiałów odpowiada producent, który jest zobowiązany do wystawienia stosownych deklaracji
zgodności z aprobatą techniczną oraz przedstawić atesty higieniczne i klasyfikację palności.
W czasie prowadzonych prac Wykonawca na bieżąco sprawdza i kontroluje:
 grubość warstwy wyrównawczej i zasadniczej,
 prawidłowość zabezpieczenia dylatacji podłoża,
 zachowanie poziomu lub projektowanych spadków posadzki,
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 zużycie podstawowych i pomocniczych materiałów.
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny być
udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawcę
technologii.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu obejmuje:
 ocenę przygotowania podłoża i jego wytrzymałość,
 sprawdzenie zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.
Jednostkami obmiaru są : zgodnie z kosztorysem.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem posadzek podano w
specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7
Sprawdzeniu podlega jakość wykonania robót wyżej wymienionych. W
wyniku odbioru należy:
 sporządzić częściowy protokół odbioru robót
 dokonać wpisu do dziennika budowy
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy uznać za zgodne z ST i
DP.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 „Wymagania ogólne” ogólnej specyfikacji
technicznej.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] wykładzin obejmuje:
 dostarczenie materiałów i sprzętu,
 ułożenie wykładzin
 roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności,
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz
sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011).
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z późn. zm.).
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
Dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108 poz. 953 z późn. zm.).
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia (Dz.U. nr 26, poz. 241)
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. nr 140, poz. 1173)
 PN-EN 13318:2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Terminologia
 PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały -- Właściwości i
wymagania
 PN-EN 13892:2004 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe
 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:
 Zeszyt nr 398/2004 – Posadzki mineralne i żywiczne.
 Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiałów.
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ŚCIANY GK I OBUDOWEY C-W
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin
ścian z płyt gipsowo-kartonowych oraz okładzin związanych z remontem części pomieszczeń siedziby Związku
Euroregion “Tatry “ w Nowym Targu przy ul. Sobieskiego związanych z ich dostosowaniem na potrzeby
Transgranicznego Centrum Edukacji Euroregionu Tatry współfinansowanego przez Unię Europejską z
Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG
V-A polska-Słowacja 2014-2020
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa

Klasa

Kategoria

45400000-1

Opis
Roboty
wykończeniowe
budowlanych.

45410000-4

w

zakresie

obiektów

Tynkowanie.

1.2. Zakres stosowania
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt– wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem
okładzin z płyt zgodnie z dokumentacją projektową,
ściana – konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i
przenosi obciążenia,
konstrukcja – uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia określonego
stopnia sztywności,
ściana działowa – ściana pionowa, nienośna, dzieląca wnętrze.
1.4. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie ścianek z płyt gipsowo – kartonowych, w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, do którego
wykonania zostały użyte materiały odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i
poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w
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„Wymaganiach ogólnych” pkt 2
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące
„Wymaganiach ogólnych” pkt 3.1.

materiałów,

ich

pozyskiwania

i składowania

podano

w

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót
Płyty gipsowo-kartonowe
Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe
Płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi, bez pęknięć.
Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych
Lp.
1.
2.
3.

Wymagania

Zwykłe
uszkodzeń

Powierzchnia
Przyczepność kartonu do
gipsowego
Wymiary i tolerancje w mm:
grubość
szerokość
długość
kształt

równa, gładka, bez
kartonu, narożników,
krawędzi
rdzenia karton przy odrywaniu rwie się nie powodując odklejania od
rdzenia
6,0±0,5; 12,5±0,5; 15,0±0,5
1200 (+0,0; -5,0)
2000-3000 (+0,0; -6,0)
prostokątny, różnica długości przekątnych ≤5,0

4.

Masa 1 m2 w kg płyty o grubości 6,0
12,5

5.
6.
7.

Wilgotność w %
Nasiąkliwość w %
Oznakowanie: napis na tylnej stronie

5,5-6,5
≤12,5
≤10,0
nazwa, symbol rodzaju płyty, grubość, PN data prod.
Próba zginania

Obciążenie niszczące w N
Grubość
nominalna
płyty w mm
12,5

Odległość
podpór w mm

500

Ugięcie w mm

Prostopadle
do kierunku
włókien
kartonu

Równolegle do
kierunku włókien
kartonu

Prostopadle do
kierunku włókien
kartonu

Równolegle do
kierunku włókien
kartonu

600

180

0,8

1,0

Profile stalowe zimnogięte
Do wykonania rusztów ścian, okładzin ścian powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z blachy stalowej,
ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN
10142+A1: 1997.
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Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową
(nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się :
 grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19 μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy
powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),
 przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997,
 wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Kształtowniki potrzebne do wykonania okładziny ściennej:
 Kształtowniki profilowane U
 Kształtowniki profilowane C
Typ profili „50”, „75” i „100” zgodnie z zestawieniem przegród i rysunkami architektury. Kształtowniki
dla ścianek działowych produkowane są z blachy ocynkowanej o gr. 0.6 mm
Akcesoria stalowe
służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:
 łączniki wzdłużne,
 uchwyty bezpośrednie długie,
 uchwyty bezpośrednie krótkie,
 kołki rozporowe plastikowe, metalowe,
 kołki szybkiego montażu,
 kołki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla kształtowników
stalowych.
Inne akcesoria
stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy:
 taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana papierowa –
do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych,
 uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do 10 mm–
do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi.
Klej gipsowy
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności i warunki
stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych Producentów.
Wkręty
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników między sobą
oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane:
wkręty stalowe
Ø 3,5 mm x 25 mm, Ø
3,5 mm x 35 mm,
Ø 3,5 mm x 45 mm,
Ø 3,5 mm x 55 mm,
Ø 4,2 mm x 70 mm,
blachowkręty samowiercące 3,5 mm x 25 mm,
Ø 3,5 mm x 35 mm,
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Ø 3,5 mm x 45 mm,
Ø 3,9 mm x 11 mm,
Ø 3,5 mm x 9,5 mm.
Wkręty powinny odpowiadać normie:
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym,
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych,
odpornych na korozję. Część 4: Wkręty samogwintujące zabezpieczone przed korozją.
Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych powinny
być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do końcowego szpachlowania płyt
powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki
stosowania mas szpachlowych określają instrukcje Producentów dla poszczególnych wyrobów.
Taśmy
Taśma do spoinowania z włókna szklanego
Taśma uszczelniająca z PCW
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 3.2.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 3.3 specyfikacji technicznej.
4.2. Transport materiałów
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta i
dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.
Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie: rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób
zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu min. 200kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie
z widłami.
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w
języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:
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 nazwę i adres producenta,
 nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
 datę produkcji i nr partii,
 wymiary,
 liczbę sztuk w pakiecie,
 numer aprobaty technicznej,
 nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
 znak budowlany.
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym i
mocnym podkładzie.
Płyty kartonowo-gipsowe powinny być pakowane w formie pakietów, układanych poziomo na podkładach
dystansowych. Pierwsza płyta spełnia rolę opakowania. Każdy z pakietów jest spięty taśmą stalową. Wysokość
składowania do pięciu pakietów jednakowej długości, jeden na drugim
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 5 specyfikacji
technicznej.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice
drzwiowe i okienne.
Zaleca się przystąpienie do wykonywania zabudów po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, tj. po
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów.
Ściany z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że
w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach 60-80%.
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.
5.3. Montaż ścian z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie
Przed zamknięciem ścian należy sprawdzić czy wszystkie instalacje zostały wykonane.
Ściany działowe i obudowy pionowe instalacji jeżeli zostało tak wskazane na rysunkach wykonać z płyt GK
kładzionych podwójnie na konstrukcji stalowej z izolacją akustyczną według rozwiązania systemowego.
Wszystkie ściany jeżeli na rysunku nie zaznaczono inaczej należy traktować jako jednowarstwowe ze szkieletem
z okładziną GK, wypełnione wełną mineralną o gęstości 80 kg/m3 o właściwościach akustycznych ściany
minimum Rw 60 dB. Gniazda wtykowe, wyłączniki itp.. mogą być wbudowane w dowolnym miejscu ścianki
działowej (wg projektu elektrycznego i projektu wnętrz), oprócz sytuowania 2 gniazd bezpośrednio naprzeciw
siebie w tej samej ścianie. Ściany szkieletowe wykonywać według rozwiązań systemowych. W przypadku
przebić, przejść instalacyjnych, instalacji, połączeń i podparć należy stosować się do wytycznych operatu
akustycznego.
Technika spoinowania
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Materiały szpachlowe bez taśmy spoinowej szpachlowanie ręczne masą impregnowaną, przy
zastosowaniu papierowej taśmy spoinowej, lub szpachlowanie mechaniczne przystosowanym
urządzeniem. Masa impregnowana powinna mieć dodatkowo własności hydrofobowe i być dostosowana
kolorystycznie do impregnowanych płyt gipsowo-kartonowych. Masę
wykończeniową stosować jako ostatnią warstwę wyrównawczą przed szlifowaniem spoin płyt gipsowokartonowych.
Wykonanie
 Krawędzie docinane szpachlować przy wykorzystaniu papierowej taśmy spoinowej. W przypadku
okładziny wielowarstwowej wypełnić spoiny warstwy spodniej, szpachlować spoiny warstwy
wierzchniej. W każdym przypadku szpachlować widoczne łby blachowkrętów.
Tyczenie rozmieszczenia płyt
 styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe do
kierunku naświetlania pomieszczenia)
 przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki
długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,
 przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest,
aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach,
 ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy je tak
rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej do połowy
długości płyty,
 styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie o
odległość zbliżoną do połowy długości płyty,
 jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu lub ścian ma być dwuwarstwowa, to
drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o
jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu.
Kotwienie rusztu
W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okładzina, wybiera się odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kołkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi,
kołkami wstrzeliwanymi muszą spełniać warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gęstość
kotwienia pionowych elementów rusztu nie powinna przekraczać 100 cm, a kształtowników stropowych i
posadzkowych 125cm.
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na okładziny ścienne stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm . Jeśli wymagają tego
warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o grubości 12,5; mm .
Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:
 mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu,
 mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi
krawędziami.
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami.
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Montaż okładzin z płyt włóknowo-cementowych
 Obudowy ścian należy wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
 Ściany powinny być montowane przez pracowników przeszkolonych przez producenta/dystrybutora.
 Projekt wykonawczy zawierający rysunki przedstawiające układ i materiał stelaża, wymiary płyt, odległości
mocowań od krawędzi płyt, otwory wentylacyjne na górze, dole, przy oknach, narożnikach budynku itd.
powinien zostać dostarczony producentowi przed zamówieniem materiału w celu sprawdzenia i
zatwierdzenia.
 Na linii produkcyjnej po obcięciu wszystkie krawędzie płyt są impregnowane – płyty opuszczają linię
produkcji uszczelnione na wszystkich 6 bokach. Jeżeli płyty są cięte na terenie budowy, każde cięcie musi
zostać impregnowane systemowym płynem impregnującym. Płyn jest nakładany za pomocą ręcznego
dozownika.
 Przy projektowaniu konstrukcji wsporczej musi być odpowiednio wzięte pod uwagę rozszerzenie się
materiału oraz kurczenie wskutek zmian temperatury, zgodnie z detalami mocowań podkonstrukcji i
wytycznymi producenta.
 Minimalna szerokość dla pionowych złączy to 5 mm i odpowiednio dla poziomych złączy 6 mm. Im szersze
złącze, tym mniej dostrzegalne są niedokładności w szerokości, dlatego typowa szerokość złącza powinna
wynosić 8 mm.
 Płyty włóknowo-cementowe typowo są montowane mechanicznie za pomocą dostarczonych nitów i śrub.
Jeśli płyty są montowane metodą klejoną (zastosowanie we wnętrzach ), należy zamówić specjalny środek
odtłuszczający. Gwarancja producenta płyt nie obejmuje montażu metodą klejoną i w takim wypadku
powinna otrzymana od producenta kleju.
 Możliwy jest montaż niewidoczny płyt z wewnętrznym systemem mocującym, z zastosowaniem
systemowych profili, uchwytów, agraf, nitów, wkrętów – zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
 Montaż okładzin rozpoczyna się od rozmieszczenia u umocowania elementów mocujących profile nośne
do ściany. Rozstaw profili nośnych jest ściśle uzależniony od rozstawów mocowań płyt (nity
 / wkręty).
 Aluminiowe profile powinny być dzielone co 3 metry (w przybliżeniu), dla instalacji pomiędzy kolejnymi
kondygnacjami. Stalowe profile powinny być dzielone co 6 metrów. Podziały profili muszą zbiegać się w
obszarze łączeń paneli.
 Złącza profili nośnych płyt muszą odpowiadać złączom płyt. Nie wolno umieszczać ich w środku płyty
 Wszystkie otwory wiercone w panelach pod nity powinny mieć średnicę 9,5 mm. Wszystkie otwory w
stelażu dla zamocowań płyt powinny mieć średnicę 4,1 mm.
 Minimalna odległość otworów od krawędzi panelu - poziomo 40mm, pionowo 80mm.
 Maksymalna odległość otworów od krawędzi panelu - 100mm.
 Każdy panel musi być mocowany za pomocą dwóch punktów stałych. Wszystkie pozostałe mocowania
są punktami przesuwnymi. Oba punkty stałe nie mogą być umiejscowione na tym samym profilu nośnym
panelu.
 Wszystkie profile nośne paneli powinny być ustawione dokładnie w jednej płaszczyźnie.
 Detale obudowy, nietypowe rozwiązania, montaż przy pomocy stelaża drewnianego – według
wytycznych producenta.
 Pył powstały podczas obróbki płyt należy natychmiast usunąć dla uniknięcia powstania plam na
powierzchni płyty, w przypadku jego zawilgocenia.
 Wilgotny pył powoduje uszkodzenie koloru powierzchni płyty, więc należy go usunąć natychmiast,
używając bardzo dużej ilości wody i gąbki lub miękkiego pędzla.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 5 specyfikacji
technicznej.
6.2. Badania w czasie wykonywania robót
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych.
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów:
 narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
 wymiary (zgodnie z tolerancją),
 wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych,
 obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,
 występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych.
 spod kątem szczelności,
 pod kątem występowania mostków akustycznych
Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru są : zgodnie z kosztorysem.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 7.
8.2. Odbiór podłoży
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Podłoże
oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton.
8.3. Zgodność z dokumentacją
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik.
8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania i badania przy odbiorze.
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Sprawdzeniu podlega:
 zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
 rodzaj zastosowanych materiałów,
 przygotowanie podłoża,
 prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
 wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe,
poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te
płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia
płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi
okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych
kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu
pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 8
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

















PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe
PN-78/H-93461.26Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. Kształtowniki
typu U na szkielety ścian działowych
PN-78/H-93461.27Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. Kształtowniki
typu C na szkielety ścian działowych
PN-EN 10142:2003
Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do
obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10142:2003
Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły
do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym
PN-91/M-82054.19
Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)
Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych,
odpornych
PN-|B-32250 Woda do celów budowlanych.
PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Norma ISO
Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i
zarządzania systemami zapewnienia jakości.
Informator-poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”, wydanie IV, Kraków
1996r.
Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych.
Montaż systemów suchej zabudowy.
Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa,
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2005.
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454-7 STOLARKA I ŚLUSARKA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót polegających na montażu stolarki i elementów ślusarskich związanych z remontem części pomieszczeń
siedziby Związku Euroregion “Tatry “ w Nowym Targu przy ul. Sobieskiego związanych z ich dostosowaniem na
potrzeby Transgranicznego Centrum Edukacji Euroregionu Tatry współfinansowanego przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG
V-A polska-Słowacja 2014-2020
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa
Klasa
Kategoria
93000000-8

Opis

Różne usługi
93900000-7

Różne usługi niesklasyfikowane.
93950000-2

Usługi ślusarskie.
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów
budowlanych.

45400000-1

Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie.

45420000-7
45421000-4

Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

45421100-5

Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych
elementów.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1
1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
stolarka – wykonanie lub łączenie obrobionych elementów drewnianych i wyrobów płytowych. Nie zalicza się
tu konstrukcji drewnianych ani okładzin.
drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, działająca
na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu
konstrukcja aluminiowa nośna – elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,
element konstrukcyjny – część konstrukcji służąca do przeniesienia sił,
stężenie – system elementów konstrukcyjnych, zwykle przekątnych, ściskanych i rozciąganych usztywniających
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konstrukcję,
złącze – konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, elementów budowlanych
zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez łączników,
nakładka stykowa – element o małym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia złącza,
kształtownik – wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w stosunku do jego
długości,
1.4. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie stolarki I ślusarki dla obiektu przy zastosowaniu wyrobów odpowiadających wymaganiom norm
lub aprobat technicznych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i
poleceniami Inspektora.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST
„Wymagania ogólne” pkt. 3.1.
Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak
bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną lub inne stosowne
dokumenty objęte prawem.
Elementy stolarki I ślusarskie dostarczone na budowę jako wyrób wykonane wg wymiarów pobranych z natury
wykończone, wyposażone w uchwyty montażowe.
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót

Szczegółowy wykaz materiałów zgodnie z DP
3. SPRZĘT
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany do używania
jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w DP i ST.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt. 4.
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4.2. Transport materiałów
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta dostosowanej
do polskich przepisów przewozowych.
Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych
Stolarkę drzwiową i okienną przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed
przesuwaniem się podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.
Elementy ślusarsko-kowalskie wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w
języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:
 nazwę i adres producenta,
 nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
 datę produkcji i nr partii,
 wymiary,
 liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
 numer aprobaty technicznej,
 nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
 znak budowlany.
Materiały i konstrukcje powinny być pakowane przy użyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroża i wiotkie
elementy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powłok.
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Materiały powinny być
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach półotwartych z bocznymi osłonami
przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie na
metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania Ogólne” pkt.5.
Zalecenia ogólne:







Wykonawca powinien dokonać montażu drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją wbudowania tych
wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta.
Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli budynek jest
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.
Równocześnie ze wznoszeniem murów może być osadzona stolarka budowlana jedynie w ścianach
działowych o grubości poniżej 25 cm.
Stolarkę należy zamontować w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach.
Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniały skrzydłom należyte działanie zgodne z ich
przeznaczeniem.
Przed dokonaniem zamówienia stolarki należy sprawdzić rzeczywiste wymiary przygotowanych
otworów.
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5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze specyfikacją
podaną w projekcie technicznym.
Przed przystąpieniem do montażu stolarki drzwiowej należy sprawdzić dokładność wykonanie ościeży, które
powinny być wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robót murowych. W przypadku stwierdzenia wad w
wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni ościeży należy je naprawić i oczyścić.
Prace powinny być tak przygotowane, aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne wykonywanie montażu i
osadzanie elementów ślusarskich. Wykonawca po uzyskaniu zlecenia ma obowiązek dokonać obmiarów na
budowie, sporządzić rysunki konstrukcyjne wraz z obliczeniami statycznymi oraz dostarczyć je zleceniodawcy
w uzgodnionym terminie zgodnie z harmonogramem.
Dostarczone przez Wykonawcę rysunki techniczne przedstawiające konstrukcję, jej wymiary, sposób montażu
oraz zamocowanie jej elementów wymagają zatwierdzenia przez architekta i zleceniodawcę. Wszelkie
odstępstwa od dokumentacji architektoniczno wykonawczej należy uzgodnić z Projektantem i Zamawiającym.
Dobór statyczny profili i grubości szyb spoczywa na wykonawcy przeszkleń.
5.3. Montaż stolarki i ślusarki drzwiowej
Dostarczone przez zleceniobiorcę rysunki techniczne przedstawiające konstrukcję, jej wymiary, sposób montażu
oraz zamocowanie jej elementów wymagają zatwierdzenia przez architekta i zleceniodawcę. Wszelkie
odstępstwa od dokumentacji architektoniczno wykonawczej należy uzgodnić z architektem i inwestorem.
Montaż zabudowy w systemach dokonywany jest za pomocą systemowych elementów kotwiących lub stalowych
marek wykonanych specjalnie pod zastosowane rozwiązanie obiektowe. Rozstaw mocowania wg wytycznych
katalogowych.
Nadzór nad montażem konstrukcji.
 Montaż konstrukcji ścianek powinien odbywać się przez wyspecjalizowane firmy wykonawcze
producenta lub przez osoby przeszkolone przez producenta, pracujące pod nadzorem jego
przedstawiciela i zgodnie z jego zaleceniami.
 Montaż powinien odbywać się zgodnie z dostarczoną przez producenta instrukcją zawierającą
wykaz elementów, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania względem siebie i podłoża oraz
wskazówki dotyczące kolejności montażu poszczególnych elementów, przy zastosowaniu
zalecanych przez producenta metod postępowania i zachowaniu, określonych w instrukcji
parametrów. W/w prace należy wykonywać pod nadzorem inspektora nadzoru, projektanta,
przedstawiciela producenta systemu.
 Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru i przez projektanta. Wszelkie zmiany i
odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych,
jakościowych lub zmniejszać trwałość wykonanych elementów
Uszczelki skrzydeł
 Wszystkie uszczelki muszą zostać umieszczone w ramach w sposób gwarantujący wymaganą
trwałą odporność na wpływy atmosferyczne oraz szczelność przylgi spoin. Uszczelki muszą być
wymienialne.
 Stosowanie uszczelki środkowej w oknach rozwieranych i rozwieralno – uchylonych, w oknach
uchylnych jest obowiązkowe.
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Okucia



W konstrukcjach systemowych mogą być stosowane wyłącznie okucia przewidziane dla danego
systemu, przedstawione na rysunkach złożeniowych zawartych w katalogu.
Jeżeli w uzgodnieniach ofertowych nie zdecydowano inaczej, to wszystkie części okuć, z wyjątkiem
klamek i zawiasów, należy montować w sposób kryty (niewidoczny od wewnątrz).

Wymiary (obmiary) główne
 Wykonawca jest zobowiązany dokonać obmiarów na budowie.
 Jeżeli Inwestor wymaga dostarczenia w ściśle określony, terminie przygotowanej do montażu
konstrukcji, co uniemożliwia dokonanie wcześniejszych obmiarów na budowie, to wtedy należy
uzgodnić wymiary z Zamawiającym przy uwzględnieniu tolerancji budowlanych.
Montaż elementów
 W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić stolarkę
na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy
otwieraniu i zamykaniu.
 Elementy kotwiące osadzone w ościeżach:
ona wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy
mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża,
omaksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm,
ododatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec
powstawaniu odkształceń podczas zamykania,
ona szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1 mb.
 Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż
3 mm.
 Wszystkie niezbędne do montażu elementy mocujące złącz należy wkalkulować w ceny jednostkowe
części konstrukcyjnych. Jeżeli w ofercie przetargowej tak uzgodniono, to Wykonawca jest zobowiązany
bezpłatnie dostarczyć szyny kotwowe dla wyszczególnionych połączeń z budowlą i zamocować je do
konstrukcji.
 Elementy mocujące złącz – jak wkręty i sworznie – muszą być wykonane ze stali nierdzewnej. Stosowane
elementy łączące (złączane) wykonane ze stali zwykłej muszą zostać ocynkowane.
 Wszystkie połączenia z budowlą muszą spełniać wymagania w zakresie fizyki budowli. Oznacza to
konieczność uwzględnienia zagadnień ochrony cieplnej, przeciwdźwiękowej i przed wilgocią oraz ruchu
spoin.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 „Wymagania ogólne” ogólnej specyfikacji
technicznej.
6.2. Kontrola jakości wyrobów
W celu oceny jakości ślusarki należy sprawdzić:
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zgodność wymiarów,
jakość materiałów użytych do wykonania stolarki
stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć
wymagania estetyczne, stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z
dokumentacją techniczną.
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 6.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z montażem elementów stolarki i elementów
ślusarskich podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt. 7 Sprawdzeniu podlegają:
 jakość dostarczonej ślusarki i stolarki
 poprawność wykonania montażu W wyniku odbioru należy:
 sporządzić częściowy protokół odbioru robót
 dokonać wpisu do dziennika budowy
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z
wymaganiami SST i DP
8.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy:
 zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną,
 wymiary gotowego elementu i jego kształt,
 prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), średnice
otworów,
 dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,
 rodzaj zastosowanych materiałów,
 zabezpieczenie wyrobów przed korozją.
8.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu
Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone:
 prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
 zgodność wbudowanego elementu z projektem.
W wyniku odbioru należy:
 sporządzić częściowy protokół odbioru robót
 dokonać wpisu do dziennika budowy
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z
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wymaganiami SST i DP
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 8 OST „Wymagania ogólne”
Płaci się za ustaloną ilość stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
 przygotowanie stanowiska roboczego
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
 przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
 montaż stolarki i ślusarki
 uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
 usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,
 likwidacje stanowiska roboczego,
 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.
Płaci się za ustaloną ilość [szt.] stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
 przygotowanie stanowiska roboczego
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
 przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
 montaż stolarki i ślusarki
 uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
 usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,
 likwidacje stanowiska roboczego,
 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE











PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 130:1998 Metody badań drzwi – Badanie zmian sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie
PN-EN 951:2000 Skrzydła drzwiowe- Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i
prostokątności
PN-EN 952:2000 Skrzydła drzwiowe- Płaskość ogólna i miejscowa- Metoda pomiaru PNEN 1026:2001
Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza- Metoda badania
PN-EN 1027: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność – Metoda badani
PN-EN 1121:2001 Drzwi - Zachowanie się pomiędzy dwoma różnymi klimatami - Metoda badania
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi – Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie –
Metoda badań
PN-EN 1529:2001 Skrzydła drzwiowe- Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność - Klasy
tolerancji
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda badania PNEN 1906:2003
Okucia budowlane- Klamki i gałki - Wymagania i metody badań PN-ISO
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3443-7
Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów
z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna
PN-ISO 1127:1996 Rury zestali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na
jednostkę długości.
PN-EN 1011-3:2002 Spawanie. Wytyczne dotyczące spawania metali. Część 3: Spawanie łukowe stali nierdzewnych.
PN-EN 12150-1:2002
Szkło w budownictwie Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowokrzemianowe Część 1: Definicje i opis.
PN-EN 12150-2:2006
Szkło w budownictwie – Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowokrzemianowe– Część 2: Ocena zgodności wyrobu z normą.
PN-ISO 3443-7
Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności
wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna
PN-EN 949:2000 Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie
odporności drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim
PN-EN 12206-1:2005
Farby i lakiery. Powłoki na aluminium i na stopy aluminium dla
budownictwa. Część 1: Powłoki z farb proszkowych
PN-EN ISO 4623-2:2005 Farby i lakiery. Oznaczanie odporności na korozję nitkową. Część 2: Podłoża
aluminiowe
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania PNEN 12046-1:2005 Siły operacyjne. Metoda badania. Część 1: Okna
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja PNEN 13049:2004
Okna. Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. Metoda badania,
wymagania dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja
PN-EN 13115:2002 Okna.Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenia pionowe,
zwichrowanie i siły operacyjne
PN-EN 13123-1:2002(U) Okna, drzwi i żaluzje. Odporność na wybuch. Wymagania i klasyfikacja. Część 1:
Rura uderzeniowa
PN-EN 14600:2005(U)
Drzwi, bramy i otwieralne okna z właściwościami dotyczącymi
odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 12365-1:2006
Okucia budowlane– Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi,
okien, żaluzji i ścian osłonowych – Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.
PN-EN 13659:2006 Żaluzje – Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem
PN-EN 130:1998 Metody badań drzwi – Badanie zmian sztywności skrzydeł drzwiowych przez
wielokrotne wichrowanie
PN-EN 951:2000 Skrzydła drzwiowe - Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i PN-EN
1529:2001
Skrzydła drzwiowe- Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność -Klasy
tolerancji
PN-EN 1125:1999 Okucia budowlane- Zamknięcia przeciw paniczne do wyjść
uruchamiane prętem poziomym - Wymagania i metody badań
PN-EN 1154:1999
Okucia budowlane- Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu
zamykania – Wymagania i metody badań
PN-EN 1155:1999 Okucia budowlane- Elektryczne przytrzymywacze otwarcia drzwi
rozwieranych i wahadłowych – Wymagania i metody badań
PN-EN 1527:2000 Okucia budowlane- Okucia do drzwi przesuwnych i drzwi składanych Wymagania i metody badań
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PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane- Klamki i gałki - Wymagania i metody badań PN-EN
12527:2002

Kółka i zespoły jezdne - Metody badań
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454-8 SUFITY PODWIESZANE
1. WSTĘP
1.1.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
sufitów podwieszonych związanych z remontem części pomieszczeń siedziby Związku Euroregion “Tatry “ w
Nowym Targu przy ul. Sobieskiego związanych z ich dostosowaniem na potrzeby Transgranicznego Centrum
Edukacji Euroregionu Tatry współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A polska-Słowacja 2014-2020.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa
Klasa
Kategoria

Roboty wykończeniowe w zakresie
obiektów budowlanych.

45400000-1

Roboty w zakresie zakładania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie

45420000-0
45421000-0
1.2.

Opis

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Zakres stosowania

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.

Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
konstrukcja – uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia określonego
stopnia sztywności.
Sufit podwieszony – sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokości przestrzeni lub zapewniający miejsca dla
instalacji.
1.4.

Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zabudowy z płyt dekoracyjnych i dźwiękochłonnych
stanowiących poszycie konstrukcji sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, zastępujące tynki sufitów, do
których wykonania zostały użyte materiały odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i
poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w
„Wymaganiach ogólnych” pkt.2
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2. MATERIAŁY
2.1.

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST
„Wymagania ogólne” pkt. 3.1.

Szczegółowy wykaz materiałów zgodnie z DP
3. SPRZĘT
3.1.

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2..
3.2.

Sprzęt do wykonywania robót

Sprzęt do przygotowania i nakładania szpachli gipsowej – pojemniki i mieszadła mechaniczne niskoobrotowe do
przygotowania masy, kielnie, zębate pace stalowe.
Sprzęt do montażu rusztu i płyt
 piły i pilarki do docinania kształtowników i płyt,
 miary zwijane lub składane,
 wiertarki
 wkrętarki do mocowania rusztu i płyt,
Do kontroli jakości wykonania robót – łaty 2 m do sprawdzania równości powierzchni, poziomnice. Wydajności i
ilości sprzętu powinny być tak dobrane, żeby zapewnić wykonanie robót zgodnie z terminami ustalonymi w
harmonogramie rzeczowym.
4. TRANSPORT
4.1.

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 ogólnej specyfikacji
technicznej.
4.2.

Transport materiałów

Materiały do wykonania sufitów podwieszonych należy przewozić na paletach, w opakowaniach
fabrycznych, dowolnymi środkami transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i
uszkodzeniem.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń. Załadunek i
rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu
dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.
4.3.

Przechowywanie i składowanie materiałów

Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w
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języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:
 nazwę i adres producenta,
 nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
 datę produkcji i nr partii,
 wymiary,
 liczbę sztuk w pakiecie,
 numer aprobaty technicznej,
 nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
 znak budowlany.
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym i
mocnym podkładzie.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymaganiach ogólnych” pkt 5.
5.2.

Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,.
Okładziny z płyt ze skalnej wełny mineralnej należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż
+12oC, a wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%.
.
Próbki materiału:
Przed realizacją zamówienia Wykonawca powinien dostarczyć reprezentatywne próbki elementów rusztu i płyt
sufitowych wszystkich typów. Po realizacji zamówienia należy upewnić się, że dostarczone materiały
odpowiadają próbkom. Dostarczyć wycinki z katalogu, próbki i obliczenia konstrukcyjne dla elementów rusztu
metalowego wspierającego sufity z płytki g – k i przegród.
Warunki montażu:
 pomieszczenia przeznaczone do przechowywania i instalacji sufitów podwieszonych muszą być czyste,
suche i dobrze wietrzone oraz wolne od nadmiernych i/lub nagłych zmian temperatury i wilgotności.
 nie instalować materiałów dopóki budynek nie będzie całkowicie zaizolowany i dopiero po zakończeniu
wszystkich mokrych prac. Przed i czasie i po instalacji upewnić się, że temperatura i wilgotność są
utrzymywane na poziomie podobnym do tych, które będą przeważały po oddaniu budynku do eksploatacji.
 dostawa materiałów i instalacja sufitów podwieszanych wymaga obopólnej zgody Głównego Wykonawcy
oraz Podwykonawców sufitów w zakresie odpowiedniości warunków montażu.
Wietrzenie:
Przed zamocowaniem przechować materiały wrażliwe na wilgoć, takie jak płyty sufitowe oraz co najmniej 48
godzin w warunkach podobnych do tych, jaki będą przeważały po oddaniu budynku do eksploatacji. Zapewnić
swobodny przepływ powietrza we wszystkich pomieszczeniach.
Koordynacja z innymi pracami:
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Podwykonawca sufitów musi współdziałać z głównym wykonawcą i innymi wykonawcami w celu zapewnienia:
 jednoczesne prace w tych samych przestrzeniach (ścianki działowe, bariery ogniowe, malowanie itp.)
znajdują się w różnym stopniu wykończenia muszą umożliwić montaż sufitu bez możliwości jego
uszkodzenia lub zniekształcenia.
 należy upewnić się, że punkty charakterystyczne, wokół których montowanych będzie sufit są
prawidłowe i znajdują się w odpowiedniej pozycji w odniesieniu do rusztu sufitu.
 należy sprawdzić, czy wieszaki nie kolidują z instalacjami itp. Oraz są zainstalowane pionowo. Tam
gdzie przegrody uniemożliwiają montaż, upewnić się, że wieszaki są stężone w stopniu
uniemożliwiającym przesunięcie boczne lub zapewnić sztywne konstrukcje w poprzek przeszkód.
 upewnić się, że instalacje integrowane z sufitem są dokładnie ustawione, odpowiednio podtrzymywane
i ustawione w pionie i poziomie w stosunku do sufitu i systemu podwieszania.
5.3.

Montaż

Ogólne zalecenia:
 Przenosić, przechowywać i mocować materiały i akcesoria sufitu podwieszonego zgodnie z zaleceniami
producenta. Zapewnić zgodność z rysunkami i wymaganiami projektu.
 Elementy rusztu należy mocować dokładnie w celu otrzymania poziomych sufitów wolnych od
pofalowań i zniekształceń.
 Ruszt mocować sztywno dodatkowymi stężeniami i usztywnieniami według potrzeb przy klapach
rewizyjnych, przeponach stropowych itp. W celu otrzymania stabilnego sufitu odpornego na ruchy
spowodowane wiatrem oraz inne wymienione w projekcie obciążenia i naciski.
Ochrona:
Należy upewnić się, że:
 Żadna część systemu podwieszenia nie będzie poddana obciążeniem, dla których nie została
zaprojektowana, łącznie z obciążeniami bocznymi od drabin, rusztowań itp.
 Materiały sufitu należy przenosić ostrożne, utrzymywać w czystości i odpowiednio wymieniać przy
użyciu metod zalecanych przez producenta (czystych rękawic, narzędzi itp. Według wymagań
producenta).
Układanie:
Jeżeli nie wskazano inaczej, układać sufity zapewniając:
 Płyty sufitowe – akustyczne w krawędziach pomieszczeń nigdy nie będą miały mniej niż połowa długości
lub szerokości płyty. Ustawić ruszt tak, aby odpowiadał rozmiarom płyt sufitowych biorąc pod uwagę
dozwolone odchylenie od rozmiarów nominalnych.
 Wszystkie linie i fugi mają być proste i równoległe do ścian, jeśli nie wskazano inaczej. Tam, gdzie
otaczające ściany lub inne elementy i cechy budynku, do których odnoszą się sufity podwieszone,
nie są prostokątne, równoległe lub poziome, uzyskać instrukcje dotyczące układania.

5.4.

Sufity



Mocować, łączyć i wykańczać płyty przy użyciu metod i materiałów zalecanych przez producenta
płyt, jeżeli nie wskazano inaczej.
Ciąć płyty mocno do elementów rusztu w celu otrzymania płaskiej powierzchni wolnej od zagięć i
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pofalowań. Zagłębić głowice śrub pod powierzchnią płyt i wypełnić do wyrównania powierzchni.
Układać na przemian spojenia płyt nakładanych na dwóch lub większej ilości warstw. Upewnić się,
że krawędzie i końce każdej płyty są w pełni podtrzymywane i mocowane do elementów rusztu.
Szczeliny dekoracyjne – w zaznaczonych miejscach wykonać szczeliny dekoracyjne wg projektu
wnętrz
Wykonanie robót powinno odbywać się w temperaturze nie niższej niż 5°C, pod warunkiem, że w
ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C. Szpachlowanie należy przeprowadzać w
temperaturze min. +10 °C
Strop i ściany powinny być czyste, pozbawione kurzu i pyłu.
Należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, zniszczeniem już wykonane i zamontowane elementy
budowlane.
Prace rozpocząć należy od wytyczenia położenia sufitów, elementów konstrukcji tzn. wieszaków i
profili z warstwy głównej i nośnej oraz ustawienia w miarę potrzeb rusztowań.
Zamontować łącznikami mechanicznymi
konstrukcję
obwodową
(profile UD lub
schodkowe) do konstrukcji nośnej budynku
Zamocować do stropu wieszaki z prętami mocującymi w wytyczonych uprzednio punktach.
Wieszaki dokładnie wyprostować przed zastosowaniem, instalować bez zagięć i zapętleń oraz nie
przyciskać do żadnych opraw w obrębie pustki izolacyjnej.
Wieszaki związać na płycie i na dole mocnym wygięciem do pętli w celu uniknięcia przesunięć
poziomych.
Wieszaki obrotowe należy wsunąć – przez obrót - do profili CD60 warstwy głównej.
Profile główne i nośne należy połączyć ze sobą za pomocą łączników krzyżowych.
Przed rozpoczęciem mocowania
płyt
gipsowo-kartonowych
należy sprawdzić
prostoliniowość ściany, wymiary otworów drzwiowych
Wykonać montaż zawieszenia niezależnych elementów wyposażenia
Zamontować płyty. Układ płyt powinien spełniać warunki podane w instrukcji montażu producenta.

Wykonanie i obrobienie przejść i przebić przez sufit w celu montażu elementów podwieszanych
Szpachlować połączenia między płytami i połączenia płyt ze ścianami. Połączenia między płytami
wzmacniać taśmą spoinową.
 Pomalować na kolor zgodny z projektem wnętrz
Szczeliny dylatacyjne:
Szczeliny dylatacyjne konstrukcji w stanie surowym muszą być przeniesione na konstrukcję sufitów
podwieszanych. Przy długościach boków powyżej ok. 15 m lub przy znacznie zwężających się powierzchniach
sufitów (np. z powodu uskoków w ścianach) należy umieścić szczeliny dylatacyjne. Połączenia płyt gipsowych
z elementami budowli z innych materiałów budowlanych, szczególnie słupami lub znacznie obciążonymi
termicznie, np. wbudowanymi oprawami oświetleniowymi, należy wykonać w sposób oddzielony umożliwiający
ruch.
Uszczelnienie profili przyściennych:
Profile mocować dokładnie bez pofałdowań i skręceń przy montażu. Zwrócić szczególną uwagę na:
 Połączenia kątowe na ukos wszystkich zewnętrznych i wewnętrznych narożników.
 Największe długości profili dostępne u producenta w celu ograniczenia połączeń na styk.
Otwory w płytach sufitowych
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Otwory w płytach sufitowych formować dokładnie według rysunków detali przy użyciu metod zalecanych przez
producenta i bez powodowania uszkodzeń lub zniekształceń.
Mocowanie ciężarów do sufitów:
Oprawy oświetleniowe i inne elementy można mocować do sufitów z płyt za pomocą uniwersalnych kołków
rozporowych, kołków rozprężnych i kołków sprężynowych. Pojedyncze obciążenia mocowane
bezpośrednio do okładziny nie powinny przekraczać wielkości
0.06 kN/na rozpiętość płyty i metr. Tego typu dodatkowe obciążenia powinny zostać zamocowane
bezpośrednio do stropu surowego.
Ciągłość systemu elektrycznego i uziemienie:
 Wszelkie części sufitu podwieszonego łącznie z wbudowanym wyposażeniem i oprawami elektrycznymi
muszą zachowywać ciągłość elektryczną i być w pełni uziemione zgodnie z obowiązującymi przepisami o
okablowaniu.
 Upewnić się, czy system uziemienia zostanie ukończony jak najszybciej po wykonaniu każdego
niezależnego odcinka systemu podwieszania.
 Po wykonaniu sufitu i związanych z nim opraw, przeprowadzić testy w celu sprawdzenia, czy sufit jest
elektrycznie ciągły i w pełni uziemiony zgodnie z obowiązującymi przepisami o okablowaniu.
Integracja instalacji:
Lokalizacja i typ oświetlenia są określone przez osobny pakiet oświetlenia. Punktowe źródła światła
wmontowane w sufity modułowe wymagają dodatkowego podwieszenia lub oparcia na tylnej stronie płyt, aby
zapewnić długookresową stabilność.
Lokalizacja klap rewizyjnych, wykrywaczy dymu, wentylatorów itp. określona w DP
Spoinowanie i szpachlowanie:
Zamaskować wszystkie styki płyt w celu otrzymania jednolitych płaszczyzn. Prawidłowo przygotowana masa
szpachlowa może być używana około 60 min. Od momentu zmieszania z woda Niedopuszczalne jest ponowne
rozmieszanie gęstniejącej masy.
Szpachlowanie połączeń płyt:
a). połączenie krawędzi spłaszczonych
Szczeliny na styku płyt, o szerokości większej niż 1 mm, wymagają wstępnego wypełnienia szpachlówką. Na
styki między płytami o szczelinie mniejszej niż 1 mm, można bezpośrednio nakładać warstwę szpachlówki
stanowiącą podkład pod taśmę spoinową. Na styk, ze szczeliną większą pokład pod taśmę nakłada się po
stwierdzeniu szpachlówki, którą należy najpierw wypełnić spoinę. Następną czynnością jest założenie taśmy.
Taśmę należy dokładnie wcisnąć w świeżo nałożoną masę oraz pokryć wyciśniętą z pod niej masą. Tak
zaszpachlowała powierzchnia spoiny winna licować z powierzchnią sąsiadujących płyt. Ostateczne
szpachlowanie przy użyciu pacy i rzadszej masy szpachlowej należy przeprowadzić po stwierdzeniu poprzedniej
warstwy. Ostatecznym wykończeniem spoiny jest szlifowanie drobnoziarnistym papierem ścierny. Przy
szlifowaniu połączenia należy uważać aby nie uszkodzić kartonu.
Stosowanie taśmy spoinowej samoprzylepnej nie wymaga wcześniejszego nałożenia warstwy podkładowej na
miejsce spoinowane. Kolejność pozostałych czynności nie ulega zmianie.
b). połączenie krawędzi ciętych
Czynności przy szpachlowaniu wykonywane są w sposób analogiczny jak dla krawędzi spłaszczonych.
c). łby gwoździ, wkrętów, ubytki i niewielkie uszkodzenia powierzchni płyt szpachluje się i ostatecznie szlifuje.
Większe uszkodzenia powierzchni okładzin można załatwić przy pomocy kawałków płyt g – k.
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d). Szpachlowanie połączeń okładziny g – k z elementami budynku (ściany, sufity) wykonać metodą tradycyjną,
rozpocząć od położenia masy szpachlowej na płyty g – k. Nałożyć taśmę spoinową i dociśniętą masę powtórnie
pokryć szpachlówką, a po wyschnięciu szlifować.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.
6.2.

Badania w czasie wykonywania robót

Częstotliwość i zakres badań
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych.
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów:
 narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
 wymiary (zgodnie z tolerancją),
 wilgotność i nasiąkliwość płyt sufitowych,
 obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,
 występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych.
Wyniki badań
Wyniki badań płyt dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru są : zgodnie z kosztorysem.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.

Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.
8.2.

Odbiór podłoży

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Podłoże
oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton.
8.3.

Zgodność z dokumentacją

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST dały pozytywny wynik.
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8.4.

Wymagania przy odbiorze

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną. Odbiór
ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
 szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
 dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i
wyrobów budowlanych,
 protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,
 protokoły odbiorów częściowych,
 instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi
w pkt. 5.4. oraz dokonać oceny wizualnej robót.
Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez
Wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden
wynik badań był negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W takim wypadku należy przyjąć jedno z
następujących rozwiązań:
 jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności z wymaganiami
określonymi w pkt. 5.4. i przedstawić roboty ponownie do odbioru,
 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, oraz nie ograniczają
trwałości sufitów podwieszonych, Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego
z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,
 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest usunąć
wadliwie wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności
odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół
powinien zawierać:
 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
 ocenę wyników badań,
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
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Cena jednostkowa wykonanego sufitu obejmuje:
 przygotowanie stanowiska roboczego,
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
 ustawienie niezbędnych rusztowań i pomostów,
 umocowanie i wyregulowanie rusztu sufitu,
 ułożenie płyt mineralnych sufitu na ruszcie,
 osadzenie elementów instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
 osadzenie elementów instalacji wentylacji,
 wykonanie styków ze ścianami,
 uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,
 likwidacje stanowiska roboczego,
 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów,
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE








PN-EN 1364-2:2001
Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: Sufity PN-EN
13964:2004 (U)
Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe
PN-93/B-02862
Odporność ogniowa
PN-EN ISO 7050:1999
Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym PN91/M-82054.19
Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)
Własności mechaniczne części złącznych ze stali
nierdzewnych, odpornych
PN-EN 10142:2003
Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób
ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10142:2003
Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób
ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i
zarządzania systemami zapewnienia jakości.
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453-5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE I MISKOPRĄDOWE
1.

WSTĘP

1.1.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji
elektrycznych i teletechnicznych związanych z remontem części pomieszczeń siedziby Związku Euroregion “Tatry “ w Nowym
Targu przy ul. Sobieskiego związanych z ich dostosowaniem na potrzeby Transgranicznego Centrum Edukacji Euroregionu
Tatry współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A polska-Słowacja 2014-2020
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa

Klasa

Kategoria

45300000-0

Opis
Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3

Roboty instalacyjne elektryczne
45315600-4

Instalacje niskiego napięcia

45317000-2

Inne instalacje elektryczne

45315700-5

Instalowanie stacji rozdzielczych

45312310-3

Ochrona odgromowa

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia powinny mieć aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie (atesty,
aprobaty techniczne, dopuszczenia, deklaracje zgodności itp.).

1.2.

Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót
instalacyjnych zawartych w pkt. 1.1 powyższej SST.

1.3.

Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4.

Zakres robot objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji
elektrycznych i teletechnicznych.

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową. Rodzaje (typy)
urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w
dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione
w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w
obowiązującym trybie z Projektantem.

2.

MATERIAŁY

Szczegółowy wykaz materiałów zgodnie z DP
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3.

SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w DP i ST. W przypadku
braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowości do pracy.

4.

TRANSPORT

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób zapobiegający
uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. Wykonawca przedstawi do akceptacji
projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne.
Roboty powinny być wykonywane w odpowiedniej kolejności:

5.2.

Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta,
prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

5.3.

Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji,
powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana
instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4.

Przejścia przez ściany i stropy

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:
 wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed
uszkodzeniami.
 przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,
 przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób szczelny,
zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów,
 obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury
z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5.

Wykucie otworów i bruzd

Przed przystąpienie do kucia należy wyznaczyć dokładnie miejsce kucia . Należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku gdy
planowany otwór lub bruzda przebiega w pobliżu jakichkolwiek innych instalacji. W przypadku
kucia bruzd należy wyrysować na ścianie linię po której należy wykuwać bruzdę. Do kucia bruzd używać narzędzi ręcznych i
mechanicznych w zależności od potrzeb. Dopuszcza się używania narzędzi mechanicznych przy wykuwaniu otworów, należy
przy tym pamiętać o zachowaniu wszelkich zasad BHP.
Wszystkie roboty kucia należy prowadzić tak by nie powodowały one niepotrzebnych zniszczeń w danym pomieszczeniu. Jeśli
zachodzi taka konieczność to w „czystych” pomieszczeniach należy zabezpieczyć folia malarską wszystkie miejsca przy
powyższych robotach.

5.6.

Układanie przewodów i kabli oraz rur instalacyjnych

Układanie rur
Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podłożu. Końce rur przed połączeniem
powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą
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oraz sprzętem i osprzętem należy wykonywać przez:
 wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń,
 wkręcanie nagwintowanych końców rur,
 wkręcanie nagrzanych końców rur.
Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% wewnętrznej średnicy. Promień gięcia
powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów.
Wciąganie przewodów i kabli
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego rurowania, zamocowania sprzętu
i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu
montażowego. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów
wykonać wg wcześniej opisanych zasad. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami.
Przewody i kable mocowane na uchwytach
Układanie przewodów i kabli:
 bezpośrednio w bruzdach z mocowaniem pod tynk,
 bezpośrednio w tynku (przewody płaskie)
 na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
 na korytkach i drabinkach kablowych,
 w listwach PCW.
 w kanałach kablowych,
Łączenie przewodów i kabli wykonać wg wcześniej opisanych zasad. Układanie przewodów i kabli na uchwytach Na
przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. Odległości od uchwytów nie powinny być większe
od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi
ze względów estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu do którego dany
przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów i kabli pomiędzy uchwytami nie były widoczne.
Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie:
 ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji
na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt
oraz ich zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz aparatach za pomocą
dławików. Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu
lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich uszczelnień.
Wykonanie instalacji w korytkach i drabinkach kablowych wymagać będzie:
 zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek i drabinek, ułożenie na konstrukcjach wsporczych na uprzednio
przygotowanym podłożu, ułożenie przewodów i kabli w korytku wraz z założeniem pokryw. Wykonanie instalacji w
listwach PCW wymagać będzie:
 zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych przykręcanych do podłoża,
ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy.
Łączenie przewodów
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w
odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone
fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia
należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inspektora. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie
mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania,
przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są
przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki
metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna
zapewniać prawidłowe przyłączenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń
mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. Końce
przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane
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(zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
Montaż osprzętu
Sprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do
mocowania osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych
elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków
wstrzeliwanych.
Montaż puszek instalacyjnych
 wyciąć otwór w ścianie
 umieścić puszkę w otworze
 włożyć zaczepy i dociągnąć śruby
Rury instalacyjne lub przewody wielożyłowe układane bez osłony, po wprowadzeniu do puszki mocuje się taśmami kablowymi.
W tym celu obok każdego otworu wewnątrz puszki znajduje się uchwyt do taśmy.
Montaż opraw oświetleniowych
Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy
lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. Zawieszenie
opraw zwieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z
przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych.
Montaż osprzętu instalacyjnego
W pomieszczeniach przejściowo wilgotnych i wilgotnych stosować osprzęt bryzgoszczelny (wyłączniki oświetleniowe, gniazda
wtyczkowe, puszki natynkowej) należy montować w sposób trwały za pomocą kołków rozporowych. W pomieszczeniach suchych
należy stosować wyżej wymieniony osprzęt w uprzednio zainstalowanych puszkach końcowych p/t. Czujnik ruchu należy
montować do ściany lub sufitu za pomocą kołków rozporowych. Lokalizacja czujnika powinna być dostosowana do obszaru
poruszania się człowieka.

5.7.

Podejście do odbiorników

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób
estetyczny. Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach ochronnych z PCV zamocowanych
pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach, szachtach. Rury i kanały muszą spełniać
odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika.
Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać przewodami ułożonymi
na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp.

5.8.

Przyłączanie odbiorników

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo połączenie musi być
wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku,
korozją itp. Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika i warunków
technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników
oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
 Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane są do
przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać:
 przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,
 przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,
 przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.9.

Próby montażowe

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary, wraz ze sporządzeniem
protokołów. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem.
Zakres podstawowych prób obejmuje:
 pomiar rezystancji izolacji instalacji
 pomiar rezystancji izolacji odbiorników
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pomiary impedancji pętli zwarciowych

5.10. Montaż rozdzielnic
Rozdzielnice należy mocować na uprzednio przygotowanym podłożu. Przed ustawieniem urządzenia w miejscu oznaczyć punkty
osadzenia kołków rozporowych, następnie wywiercić otwory, założyć kołki i umocować urządzenie. Urządzenia przyścienne,
naścienne oraz wnękowe należy przykręcić do konstrukcji lub osadzić w uprzednio wykonanej wnęce. Po zamocowaniu
urządzenia należy:
 wyposażyć w elementy zgodnie z projektem
 dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych
 i mechanicznych, sprawdzić stabilność, wypoziomowanie, itp.
 założyć osłony zdjęte w czasie montażu; należy zwrócić uwagę na oznakowanie poszczególnych elementów
rozdzielnic,
 w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montażu w zestawach transportowych po ich ustawieniu należy wykonać
stosowne połączenia pomiędzy poszczególnymi zestawami
Próby montażowe
Przed przeprowadzeniem prób montażowych wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty dla
zainstalowania urządzeń:
 protokół prób jakości wyrobu przeprowadzonych przez wytwórców lub protokół odbiorów technicznych dokonanych u
wytwórcy, deklaracji zgodności wykonania wyrobu
 dokumentację techniczno - ruchową (DTR) lub w przypadku jej braku producenta instrukcję obsługi, schematy i opisy
techniczne aparatury
Właściwe badania odbiorcze należy poprzedzić:


szczegółowymi oględzinami zamontowanych urządzeń i układów, sprawdzeniu zgodności montażu, wyposażenia i
danych technicznych z dokumentacją i instrukcją producenta (DTR)
 sprawdzeniem poprawności połączeń obwodów głównych i pomocniczych oraz działaniami aparatów i urządzeń
 usunięciem zauważonych usterek i braków.
Próby odbiorcze urządzeń elektrycznych powinni przeprowadzać pracownicy posiadający specjalne uprawnienia do
wykonywania tego typu prac.
Do badań odbiorczych należy przystąpić po zakończeniu montażu urządzeń potwierdzonym
przez wykonawcę. Szczegółowe wyniki badań, prób i pomiarów należy podać w stosownych protokółach.

5.11. Roboty instalacji niskoprądowych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz
za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. Roboty winny być wykonane zgodnie z
projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Trasa instalacji teletechnicznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami,
powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest,
aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. Główne ciągi instalacji układać w korytkach i
instalacyjnych zgodnie z dokumentacją. Poza korytkami instalacje układać pod tynkiem.
Ułożone przewody i kable w trasach kablowych, na tynku, w kanałach kablowych oraz przy wejściach i
wyjściach z puszek oraz skrzynek należy oznakować, używając oznaczników adresowych. Konstrukcje
wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji teletechnicznych, bez względu na rodzaj
instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów konstrukcji budynku itp.) w
sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować
oraz sam rodzaj instalacji.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.

Wymagania ogólne

Opracowanie :
INŻ Obsługa Budownictwa Rafał Czyrnek
32-434 Skomielna Biała 577

str. 82

Specyfikacje techniczne ogólne i szczegółowe
Inwestycja:
Remont części pomieszczeń siedziby Związku Euroregion “Tatry “ w Nowym Targu przy ul. Sobieskiego 2
Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami. Sprawdzeniu i kontroli
w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać:


zgodność wykonania robót z DP,





właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
załączanie punktów świetlnych I elementów systemów zgodnie z założonym programem
wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony przeciw- porażeniowej z
przekazaniem wyników do protokołu odbioru.

7.

OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”

8.2.

Odbiory robót

Instalacje podlegają odbiorowi technicznemu. Odbioru tego dokonuje wykonawca instalacji, w obecności inspektora
oraz właściciela (inwestora).
Odbiór techniczny polega na sprawdzeniu:
 zgodności wykonania instalacji z dokumentacją oraz ewentualnymi zmianami i odstępstwami, potwierdzonymi
odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a także zgodności z przepisami szczególnymi, odpowiednimi Polskimi
Normami oraz wiedzą techniczną
 jakości wykonania instalacji elektrycznej
 skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń przed prądem elektrycznym,
 spełnienia przez instalację wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych oporności izolacji przewodów oraz
uziemień instalacji i aparatów,
 zgodności oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji przeciwpożarowych wyłączników prądu.
Sprawdzenia skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym należy dokonać dla
wszystkich obwodów zmontowanej instalacji elektrycznej od złącza do gniazd wtyczkowych i odbiorników energii elektrycznej
zainstalowanych na stałe.
Pozytywne wyniki powyższych działań sprawdzających umożliwiają sporządzanie protokołu odbioru. W trakcie odbioru instalacji
należy przedstawić następujące dokumenty:
 dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy
 dziennik budowy,
 protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów i oprzewodowania
 protokoły z wykonanych pomiarów rezystancji (oporności) izolacji przewodów oraz ciągłości przewodów ochronnych, w
tym głównych i dodatkowych (miejscowych) połączeń wyrównawczych,
 protokoły z wykonanych pomiarów impedancji pętli zwarcia, rezystancji uziemień oraz prądu zadziałania urządzeń
ochronnych różnicowoprądowych,
 certyfikaty na urządzenia i wyroby,
 dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń elektrycznych. Kontrola
jakości wykonania instalacji powinna obejmować przede wszystkim sprawdzenie:
 zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją techniczną, normami i
certyfikatami,
 prawidłowości wykonania połączeń przewodów,
 poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości od innych instalacji i urządzeń,
 poprawności wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany
 prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych oraz sprzętu i osprzętu, w dostosowaniu do warunków
środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich
 zainstalowania,
 prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.,
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prawidłowego umieszczania schematów „ tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,
prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych i ochronno-neutralnych,
prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych (warunków środowiskowych w jakich
pracują)spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumentacji technicznej

Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora przedstawiciela inwestora, lub właściciela budynku. Przed
uruchomieniem instalacji, wykonawca powinien:
 zapoznać się z dokumentacją dotyczącą odbioru technicznego instalacji elektrycznej
W trakcie uruchamiania instalacji powinny być również sprawdzone i wyregulowane wszystkie urządzenia zabezpieczające i
sygnalizacyjne. Nastawy tych urządzeń powinny zapewniać prawidłową ich reakcję na zakłócenia i odstępstwa od warunków
normalnych. Instalację można uznać za uruchomione gdy:
 wszystkie zamontowane urządzenia funkcjonują prawidłowo,
 sporządzono protokół uruchomienia, w którym m.in. jest zapis o przekazaniu
 instalacji do eksploatacji.
 Instalację można uznać za przyjęte do eksploatacji, gdy protokół badań potwierdza zgodność parametrów
technicznych z dokumentacją i przepisami szczególnymi oraz Polskimi Normami.

8.3.

Odbiór instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu podlegają:
‐ zgodność wykonania robót z Projektem i Specyfikacją,
‐ sprawdzenie trasy linii kablowych,
‐ sprawdzenie ciągłości żył i powłok kabli i przewodów,
‐ rezystancja izolacji kabli i przewodów,
‐ rezystancja żył pętli dozorowych,
‐ rezystancja doziemienia,
‐ sprawdzenie zgodność miejsca montażu elementów system i oznakowania ostrzegaczy z planami
‐ sprawdzenie poprawności działania systemów
‐ sprawdzenie poprawności działania urządzeń rejestrujących
‐ wykonać komplet pomiarów
‐ szkolenia
Z przeprowadzonych prób i badań należy sporządzić stosowne protokoły z oceną i interpretacją wyników w stosunku do
obowiązujących przepisów i norm.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8

10.





PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne niskiego napięcia, Część 1: Wymagania podstawowe, ustalanie
ogólnych charakterystyk, definicje
PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i
łączeniowymi.
PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-53 Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie. Sekcja 534: Urządzenia do
ochrony przed przepięciami.
PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
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bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.
PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona
przeciwpożarowa.
PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Postanowienia ogólne.
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenie
elektrycznego. Oprzewodowania.
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenie
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54 Dobór i montaż
wyposażenie elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych.
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.
PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji elektrycznych.
PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5-55: Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje
oświetleniowe.
PN-EN 12464-1:2011 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we
wnętrzach
PN-EN 40-2:2005 Słupy oświetleniowe. Część 2: Wymagania ogólne i wymiary.
PN-E-90050:1987 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe.
Ogólne wymagania i badania.
PN-EN 61386-1:2011 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1:
Wymagania ogólne
PN-E-08501:1988 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa
PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja
PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
Norma PKN-CEN/TS 54-14:2006 – Systemy sygnalizacji pożarowej projektowanie,
zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji,
Norma PN-EN 54-2:2002 – centrale alarmowe
Norma PN-EN 54-4/A2:2007 – zasilacze
Norma PN-EN 54-5 – czujki punktowe
Norma PN-EN 54-11/A1:2006 – ręczne ostrzegacze pożarowe
Norma PN-EN 54-18:2007 – systemy sygnalizacji, urządzenia wejścia/wyjścia
PN-IEC 60364-4-41 –„Ochrona przeciwporażeniowa”
Norma BN-84/8984-10 - Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje
wnętrzowe
Norma PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna – Systemy okablowania
strukturalnego – Część 1: Wymagania ogólne.,
Norma PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 2:
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453-1 INSTALACJE WOD-KAN
1.

WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT ST
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych
wod-kan związanych z remontem części pomieszczeń siedziby Związku Euroregion “Tatry “ w Nowym Targu
przy ul. Sobieskiego związanych z ich dostosowaniem na potrzeby Transgranicznego Centrum Edukacji
Euroregionu Tatry współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A polska-Słowacja 2014-2020

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa

Klasa

Kategoria

45300000-0

Opis
Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i
sanitarne
45332200-5
45332300-6

Roboty instalacyjne hydrauliczne
Roboty instalacyjne kanalizacyjne

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na
wykonanie robót zawartych w pkt 1.1
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania instalacji
wewnętrznych; j.n.
‐ instalacji wody zimnej,
‐ instalacji wody ciepłej,
‐ instalacji kanalizacji sanitarnej,
przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat technicznych.
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych:
Instalacja wodociągowa - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania w wodę
obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno - użytkową.
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Instalacja wody zimnej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia do
punktów czerpalnych wody zimnej.
Instalacja wody ciepłej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia do
punktów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze uznanej za użytkową.
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa – instalacja wodociągowa nawodniona lub sucha, zasilana ze
źródła, zainstalowana wewnątrz budynku, z której za pomocą hydrantów wewnętrznych lub zaworów
hydrantowych pobiera się wodę do gaszenia pożaru.
Hydrant – urządzenie, które umożliwia bezpośredni pobór wody z głównych przewodów wodociągowych,
mające zastosowanie w celach przeciwpożarowych. Hydrant posiada zawór i złącze do węża.
Zawór hydrantowy - zawór zaporowy umieszczony na instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wyposażony w
nasadę pożarniczą umożliwiającą podłączenie węży pożarniczych.
Hydrant wewnętrzny – zespół obudowany składający się z zaworu hydrantowego, węża pożarni- czego i z
prądownicy wodnej, zasilany bezpośrednio z instalacji.
Podłączenie wodociągowe – odcinek przewodu łączący źródło wody z instalacją wodociągową.
Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia.
Pośrednie zaopatrzenie w wodę – zasilenie instalacji wodociągowej z wodociągu komunalnego z zastosowaniem
urządzeń do podnoszenia ciśnienia wody.
Instalacja kanalizacyjna – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzania ścieków z
obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zew. lub innego odbiornika.
Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych powstałych w
wyniku działalności higieniczno - sanitarnych i gospodarczych.
Podejście – przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub przewodem
Odpływowym.
Przewód spustowy – przewód służący do odprowadzenia ścieków z podejść kanalizacyjnych rynien lub
wpustów deszczowych do przewodu odpływowego.
Przewód odpływowy – przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do podłączenia kanalizacyjnego lub
innego odbiornika.
Wpust – urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do
instalacji kanalizacyjnej.
Przewód wentylacyjny kanalizacji – przewód łączący instalację kanalizacyjną ścieków bytowo - gospodarczych z
atmosferą, służący do wentylowania tej instalacji oraz wyrównywania ciśnienia.
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1.5.

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemysłowe”.
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich
uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości.
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Nor- mami, oraz innymi
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.
2.

MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST IS „Wymagania ogólne”
pkt. 2.
Materiały do budowy instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej powinny być zgodne z odpowiednimi normami lub
posiadać świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie elementy
instalacji wodociągowych, które mogą stykać się bezpośrednio z wodą powinny być wykonane z materiałów
posiadających świadectwo (atest) stwierdzające, że nie pogarszają jakości wody.
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
‐ certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
technicznych,
‐

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w przypadku
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i
które spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę
Inspektorowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
3.

SPRZĘT
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3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”.
3.2. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT INSTALACYJNYCH.
- - drobny sprzęt budowlany
4.

TRANSPORT
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w „Wymagania ogólne” pkt 4. Przewiduje się
przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynów
na plac budowy.
4.2. TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH I OCHRONNYCH
-

-

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym.
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób.
Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi
spowodować uszkodzenia mechaniczne.
W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o ładowaniu
i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej (załącznik nr 10 DKP) oraz
ładować do granic wykorzystania wagonu.
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować
przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej.
Transport rur i przewodów środkami transportu dostosowanymi do rozmiarów rur i
przewodów, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.
Przy wielowarstwowym układaniu rur i przewodów górna warstwa nie może przewyższać
ścian środka transportu powyżej 1/3 średnicy zewnętrznej rury i przekroju kanału transport
armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub paczki.
Transport urządzeń i przyborów sanitarnych powinien odbywać się krytymi i otwartymi
środkami transportu.
Uszczelki, podkładki amortyzacyjne i śruby pakować w skrzynie. Urządzenia transportować w
skrzyniach i pudłach zabezpieczających przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami
atmosferycznymi.
Przybory sanitarne pakować w skrzynie i pudła, zabezpieczyć przed wstrząsami powodującymi pęknięcia i rozbicie.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów i nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Ilość używanych środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym umową.
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-

5.

Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku
ruchu jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do te- renu budowy.

WYKONANIE ROBÓT
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT
Ogólne warunki wykonania Robót podano w „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich harmonogram,
uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych
instalacji wod. – kan. Całość prac wykonać zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami
oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych
przez Ministerstwo Infrastruktury.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość za- stosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją
Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także stosowane Polskie
Normy i Normy Branżowe.
5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociągowej
-

wytyczenie trasy przewodów na ścianach budynku,
lokalizacja przyborów i urządzeń,
wykonanie przekuć przez przegrody,
wytyczenie trasy przyłącza wodociągowego.

Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji sanitarnej
-

wytyczenie trasy przewodów poziomych i pionowych,
lokalizacja podejść odpływowych od poszczególnych urządzeń,
wykonanie przekuć przez przegrody.

5.3. ROBOTY MONTAŻOWE INSTALACJI
Roboty montażowe instalacji wodociągowej
Przewody wody ciepłej projektuje się prowadzić równolegle do przewodów wody zimnej. Przewód
wody ciepłej prowadzi się nad przewodem wody zimnej. Nie wolno prowadzić przewodów wodnych nad
przewodami elektrycznymi i gazowymi. Odległość między przewodami wodociągowymi a elektrycznymi
powinna wynosić co najmniej 50 cm (w miejscach krzyżowania się przewodów - 5 cm), między
wodociągowymi a gazowymi - co najmniej 15 cm.
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów, w odstępach
nie większych niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla średnicy rurociągu i dla materiału, z którego
wykonany jest przewód. Konstrukcja uchwytów powinna zapewniać łatwy i trwały montaż instalacji,
odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w
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przewodach i przegrodach budowlanych.
Przewody układać w bruzdach ściennych lub w stropie podwieszonym. Część przewodów
prowadzona w miejscach niedostępnych dla osób postronnych mocować na tynku, stosując uchwyty
montażowe.
Rurociągi prowadzone w ścianach powinny być układane w kierunkach prostopadłych lub
równoległych do krawędzi przegród. Trasa przewodów powinna być zinwentaryzowana w dokumentacji
powykonawczej, aby były łatwe do zlokalizowania. Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem
zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość
odpowietrzenia przez najwyżej położone punktu czerpalne.
Wskazane w dokumentacji rurociągi należy izolować odpowiednimi otulinami.
Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy
(ciśnienie, temperatura) danej instalacji.
Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy prowadzić w tulejach ochronnych. Mają one
nieco większe średnice niż rury i są dłuższe od grubości ścian o 1 cm - dla rur stalowych, o 2 cm - dla rur
z tworzywa. Przestrzeń między tuleją a przewodem wypełnić materiałem elastycznym. W tych miejscach
nie należy łączyć rur.
Przejścia przewodów przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego wykonać jako szczelne o
odporności ogniowej równej odporności oddzielenia pożarowego poprzez zastosowanie kaset
ognioochronnych o odpowiedniej odporności ogniowej.
Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników.
Miski ustępowe i pisuary należy wyposażyć w urządzenia spłukujące.
W najniższych punktach instalacji należy zainstalować zawory przelotowe z kurkiem
spustowym. Zawory czerpalne należy montować 0.25 - 0.35 m. nad przyborem.
Roboty montażowe instalacji wody zimnej obejmują przede wszystkim:
- montaż rur,
- montaż armatury na przewodach,
- montaż podejść do armatury w pomieszczeniach sanitarnych,
- montaż zestawów wodomierzowych,
- próby szczelności instalacji wodociągowej,
- płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych,
- uszczelnienie p.poż. przejść przez przegrody budowlane,
- montaż izolacji na przewodach.
Roboty montażowe instalacji wody ciepłej obejmują przede wszystkim:
- montaż rur,
- montaż armatury na przewodach,
- próby szczelności instalacji wodociągowej,
- płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych,
- montaż zestawów wodomierzowych,
- uszczelnienie p.poż. przejść przez przegrody budowlane,
- montaż izolacji na przewodach.
Roboty montażowe instalacji hydrantowej obejmują przede wszystkim:
- montaż rur,
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montaż armatury na przewodach,
montaż podejść do hydrantów
montaż zestawów wodomierzowych,
próby szczelności instalacji wodociągowej,
uszczelnienie p.poż. przejść przez przegrody budowlane,

Roboty montażowe instalacji kanalizacji sanitarnej
Rury należy układać od najniższego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku
kanału. Przewody należy układać w odcinkach prostych, równolegle do najbliższej ściany i w
odpowiedniej od niej odległości.
Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem ewentualnych
uszkodzeń. Rury łączy się poprzez wciśnięcie do oporu bosego końca rury, po wcześniejszym
posmarowaniu środkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio położonej.
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm.
Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy powinny mocować rurę
pod kielichem.
Przed zakryciem rurociągów należy przeprowadzić badania szczelności na eksfiltrację i
infiltrację w czasie swobodnego przepływu wody oraz sprawdzić poszczególne rzędne, prawidłowości
spadków. Po dokonaniu odbioru należy wykonana instalację zasypać piaskiem.
Połączenia rur z PVC należy wykonać przy użyciu pierścienia gumowego o średnicy
dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny
być wykonane za pomocą trójników o kącie nie większym niż 45°.
Podejścia do urządzeń z PCV łączyć metodą wciskową.
Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy prowadzić w tulejach ochronnych.
Przejścia przewodów przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego wykonać jako szczelne o
odporności ogniowej równej odporności oddzielenia pożarowego poprzez zastosowanie kaset
ognioochronnych o odpowiedniej odporności ogniowej.
Piony należy wyposażyć w czyszczaki posiadające szczelne zamknięcia.
Piony należy wyprowadzić pod strop i zakończyć je 1,0 m. ponad dachem rurą wentylacyjną.
Przejścia pionów w poziomy wykonać pod kątem 45°.
Przybory i urządzenia łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi należy wyposażyć w
indywidualne zamknięcia wodne (syfony).
Roboty montażowe instalacji kanalizacji sanitarnej obejmują przede wszystkim:
- montaż rurociągów z PVC,
- montaż podejść do przyborów - z rur PVC,
- podłączenie przyborów i wpustów podłogowych,
- uszczelnienie p.poż. lub za pomocą przejść szczelnych przez przegrody budowlane,
- próby szczelności instalacji kanalizacyjnej.
5.4. ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJĄ
Materiały zastosowane do budowy instalacji powinny być zabezpieczone przed działaniem korozji.
5.5. ZABEZPIECZENIE TERMICZNE
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Przewody określone w dokumentacji technicznej należy zaizolować termicznie materiałem niepalnym, np.
otuliną z pianki polietylenowej.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.

6.1. OGÓLNE ZASADY
Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6
6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA
Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:
- określenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa
pracy do prowadzenia robót instalacyjnych),
-

stwierdzenie, że elementy budowlano – konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji
wodociągowo-kanalizacyjnych i ciepłej wody, odpowiadają założeniom projektowym,
ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,
ustalenie sposobu wykonywania mocowań,
ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

-

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w za- kresie i z
częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora w oparciu o normę BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725
[11] i PN-91/B-10728 [13].
W szczególności kontrola powinna obejmować:
sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy
stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,
sprawdzenie metod wykonywania wykopów,
zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,
badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i
zgodności z określonym w dokumentacji,
badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z
kruszywa lub betonu,
badanie ewentualnego drenażu,
badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,
badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich
zabezpieczenia,
badanie ułożenia przewodu na podłożu,
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,
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badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne,
badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi,
badanie szczelności całego przewodu,
badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia
poszczególnych jego warstw.

6.3. PRÓBY SZCZELNOŚCI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ
Instalację wodociągową należy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 0.9 MPa, instalację uważa
się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia.
Badania szczelności należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0°C.
Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych całą instalację należy dwukrotnie przepłukać wodą i
przeprowadzić dezynfekcję.
W czasie próby należy sprawdzić szczelność zamykania zaworów, kurków oraz połączeń. Z
przeprowadzonych prób szczelności instalacji wodociągowej należy spisać protokół stwierdzający
spełnienie wymaganych warunków.
6.5. PRÓBY SZCZELNOŚCI INSTALACJI KANALIZACJI
Instalację kanalizacji należy poddać badaniom na szczelność tej instalacji. Pionowe przewody
wewnętrzne poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich wodą na całej wysokości. Podejścia i
przewody spustowe kanalizacji należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodne- go przepływu przez
nie wody. Przewody poziome kanalizacji sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej
kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny.
Szczelność kanalizacji deszczowej należy sprawdzać przed zasypaniem wykopów odcinkami.
7.

OBMIAR ROBÓT
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Obmiaru ilości robót dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji OST.
7.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Jednostkami obmiaru są : zgodnie z kosztorysem.
8.

ODBIÓR ROBÓT
8.1. OGÓLNE ZASADY
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny
wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy.
8.2. ODBIÓR KOŃCOWY
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Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:
- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na
sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych),
- badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i za- sypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B- 10725 [11]),
- badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w zakresie
badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo
omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji
przeprowadzającej badania.
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, je- żeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione.
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego
wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze
postępowanie.
Przy odbiorze instalacji wodociągowych, wodociągowej przeciwpożarowej i tryskaczowej oraz
kanalizacyjnych należy przedstawić co najmniej następujące dokumenty:
a) Dokumentacja powykonawcza,
b) Dziennik budowy,
c) Atesty i zaświadczenia,
d) Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu robót
budowlanych zostały zakryte,
e) Protokoły prób szczelności przewodów instalacji
f) Protokoły wykonania płukania i dezynfekcji instalacji wodociągowej,
g) Protokoły wykonania płukania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej i tryskaczowej,
h) Świadectwa badań jakości wody.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
8.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne”
8.2. CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA INSTALACJI

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót. Cena ta obejmuje m.in.:
‐ dostarczenie materiału, sprzętu, urządzeń, itp.
‐ montaż,
‐ dopasowanie i wyregulowanie (względnie rozruch),
‐ ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.
10.

DOKUMENY ODNIESIENIA
10.1. OGÓLNE
Ogólne przepisy podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 10.
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10.2. NORMY
PN-98/H-74200
PN-78/B-12630
PN-B-02863:1997
+ Az1:2001
PN-B-02865:1997
+Ap1

OBOWIĄZUJĄCE NORMY
Rury stalowe ze szwem, gwintowane.
Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania
Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe
zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa
Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

5

PN-EN 274-1:2004

Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych. Część 1: Wymagania

6

PN-ISO 4064-1:1997

7

PN-ISO 4064-2
+Ad1:1997
PN-B-02865:1997
+ Ap1

Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania
Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne
Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

1
2
3
4

8
9
10

PN-92/M-54901.03
PN-92/M-54901.04

11

PN-74/M-74011

12

PN-EN 1074-6:2009

13

PN-85/M-75002

14

PN-EN 1519-1:2002

15
16

PN-78/B-12630
PN-EN 80:2002

Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania
Pisuary naścienne. Wymiary przyłączeniowe

17
18

PN-EN 36:2000
PN-EN 37:2000

19

PN-EN ISO
9000:2006

Bidety wiszące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe
Stojąca miska ustępowa z niezależnym zbiornikiem. Wymiary
przyłączeniowe
Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia
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Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki
Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Nakrętki do
Łączników
Armatura przemysłowa i sieci domowej. Przyłącza kielichowe z
gwintem walcowym. Wymiary
Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania
sprawdzające. Część 6: Hydranty
Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i
badania
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzenia nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli - Polietylen (PE) Część 1. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu
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22

PN-EN ISO
9001:2009
+ AC:2009
PN-EN ISO
9004:2010
PN-EN 274-1:2004

23

PN-B-01440:1998

24

PN-77/B-75700.00

25

PN-EN 12541:2005

26

PN-83/B-75702

27

PN-86/B-75704.01

28

PN-EN 198:2008

29

PN-EN 263:2008

30

PN-EN 1329-1:2001

31

32

PN-EN 877:2004
+ A1:2007
+AC:2009
PN-EN 124:2000

33
34

PN-EN 1253-1:2005
PN-EN 13101:2005

35

PN-EN 13310:2005

20

21

36

PN-EN 246:2005
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Systemy zarządzania jakością. Wymagania

Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji.
Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością
Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych. Część 1: Wymagania
Technika sanitarna. Istotne wielkości, symbole i jednostki
Miar
Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów.
Wspólne wymagania i badania
Armatura sanitarna. Ciśnieniowe zawory spłukujące i samoczynnie
zamykane zwory do pisuarów PN10
Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Rury
płuczne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogólne
wymagania i badania.
Urządzenia sanitarne. Wanny wykonane z wylewanych płyt z
usieciowanego tworzywa akrylowego. Wymagania i metody badań
Urządzenia sanitarne. Arkusze akrylowe ze środkiem sieciującym do
wanien i brodzików do użytku domowego
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystości i ścieków (o niskiej wysokiej temperaturze) wewnątrz
konstrukcji budowli. Niezmiękczony po- li(chlorek winylu) (PVC-U).
Część 1: Wymagania dotyczące
rur, kształtek i systemu
Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji do
odprowadzania wód z budynków. Wymagania,
metody badań i zapewnienie jakości
Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakością
Wpusty ściekowe w budynkach. Część 1: Wymagania
Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności
Zlewozmywaki kuchenne. Wymagania użytkowe i metody
badań
Armatura sanitarna. Wymagania ogólne dotyczące regulatorów
strumienia
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37

PN-EN 200:2008

38

PN-EN 1717:2003

39
40
41

PN-H-04419:1977
PN-B-02861:1994
PN-ISO 7858-3:1997

42

PN-EN 120501:2002

PN-92/B-01707
PN-B-10720
PN-ISO 4064-3:1997
PN-ISO 7858-1:1997
PN-ISO 7858-2:1997

PN-84/B-01701
PN-86/B-09700
PN-B-10720:1998
PN-81/B-10740
PN-B-73001:1996
PN-B-73002:1996
PN-88/M-54870
PN-88/M-54901.00

Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszają- ce do
systemów zasilania wodą typu 1 i typu 2. Ogólne wymagania
techniczne
Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń
zapobiegających zanieczyszczaniu
Próba szczelności rur metalowych
Ochrona przeciwpożarowa budynków – Suche piony
Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze
do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Metody badań
Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu Zasady
budowy i badania. Część 1: Przepompownie ścieków zawierających
fekalia

NORMY ARCHIWALNE BEZ ZAMIENNIKÓW
Instalacje kanalizacyjne i wodociągowe. Wymagania w projektowaniu
Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach
wodociągowych
Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Metody badań i wyposażenie
Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania
Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania instalacyjne
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia
na rysunkach
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociągowych
Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze
Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze
Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bez ciśnieniowe. Wymagania i
badania
Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania
Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika
Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i badania
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PN-88/M-54901.01
PN-88/M-54901.02
PN-88/M-54901.05
PN-88/M-54907
PN-88/M-54909
PN-91/M-75160
PN-91/M-75161
PN-88/M-75179

PN-75/H-75115
PN-80/H-75120
PN-57/H-75210
PN-81/H-75215
PN-55/H-75219
PN-55/H-75220
PN-64/H-75221
PN-57/H-75223
PN-79/M-75178.03

Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Osadniki
Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Przedłużacze
Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Uszczelki
Wodomierze śrubowe z pionową osią wirnika
Łączniki kołnierzowe do wodomierzy
Złącza z uszczelnieniem płaskim do przewodów elastycznych
Końcówki wylotowe do przewodów elastycznych
Armatura wypływowa instalacji wodociągowej. Zawory spłukujące
ciśnieniowe
Armatura instalacji wodociągowej. Głowice wzniosowe
Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania
Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki
Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. Instalacje sanitarne
Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania
Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie
Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zbiorniki
spłukujące. Wymagania i badania
Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory
napełniające z tworzyw sztucznych
Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustępowych standardowych. Główne wymiary
Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustępowych kompakt. Główne wymiary
Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustępowych dziecięcych. Główne wymiary
Miska ustępowa stopowa żeliwna emaliowana.
Żeliwne płuczki ustępowe
Syfony zlewowe bez kielichowe żeliwne o średnicy 50 mm
Syfony żeliwne kanalizacyjne. Syfony zlewowe kielichowe
Syfon klozetowy z kielichem 100/45o
Syfon klozetowy z kielichem 100/70o
Żeliwne rury kanalizacyjne. Syfony ustępowe do misek stopowych
Syfony wannowe stropowe żeliwne o średnicy 50 mm
Armatura sieci domowej. Armatura odpływowa. Syfony do pisuaru

PN-89/M-75178.05
PN-C-89200:1974

Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary

PN-C-89204:1974

Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-89/M-75220
PN-76/B-02440
PN-79/B-12634
PN-77/B-12636
PN-B-01706
PN-B-01707
PN-81/B-10700.00
PN-78/B-12637
PN-85/B-75700.01
PN-84/B-75703
PN-90/B-75704.02
PN-88/B-75704.03
PN-88/B-75704.04
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PN-88/M-54911
PN-81/B-10700.02

PN-83/B-10700.04

Wodomierze hydrantowe
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych
ocynkowanych
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i
polietylenu

Normy archiwalne to dokumenty, które zostały wycofane ze zbioru Polskich Norm i zastąpione przez inne
normy lub wycofane bez zastąpienia. Można je stosować, ale ten fakt powinien być uzgodniony między
współpracującymi stronami (np. dostawca - odbiorca). Więcej na ten temat można przeczytać w Czasopiśmie
Normalizacja 6/2001, w artykule mgr Urszuli Teper pt. “Wycofywanie norm w systemie normalizacji
dobrowolnej”:...W normalizacji, u której podstaw leży dobro- wolne stosowanie normy, faktu dezaktualizacji
normy nie należy wiązać z prawnym zakazem stosowania normy wycofanej. [...] Zbiór norm wycofanych nie jest
bowiem zbiorem norm, których stosowanie jest zakazane [...]. Normy wycofane tym różnią się od norm
aktualnych, że prezentują mniej nowoczesne rozwiązania - z punktu widzenia postępu naukowo-technicznego jednak rozwiązania te nie są błędne...
10.3.
‐
‐
‐

INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych
Przepisy i wymagania SANEPID.
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453-2 INSTALACJE GRZEWCZE
1.

WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT ST
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych
związanych z remontem części pomieszczeń siedziby Związku Euroregion “Tatry “ w Nowym Targu przy ul.
Sobieskiego związanych z ich dostosowaniem na potrzeby Transgranicznego Centrum Edukacji Euroregionu
Tatry współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A polska-Słowacja 2014-2020
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa
Klasa
Kategoria
45300000-0

Opis

Roboty instalacyjne w budynkach
45331000-6

Instalowanie
urządzeń
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7

grzewczych,

Instalowanie centralnego ogrzewania

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na
wykonanie robót zawartych w pkt 1.1
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania instalacji
wewnętrznych; j.n.
‐ instalacja grzania (centralne ogrzewanie)
przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat technicznych.
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych:
Instalacja centralnego ogrzewania – systemu wodnego, pompowego, dwururowego – zespół urządzeń
zmontowanych w budynku dostarczających ciepło do poszczególnych pomieszczeń.
Użyteczna moc znamionowa (wyrażona w kW) - ustalona i zagwarantowana przez producenta maksymalna
moc cieplna osiągalna podczas pracy ciągłej i przy utrzymaniu podanej przez producenta sprawności
użytkowej
Sprawność użytkowa (wyrażona w %) - stosunek mocy cieplnej oddanej wodzie kotłowej do ilo- czynu
dolnej wartości opalowej paliwa (przy stałym ciśnieniu paliwa) i zużycia paliwa wyrażonego jako ilość paliwa
na jednostkę czasu
Opracowanie :
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Obciążenie częściowe (wyrażone w %) - stosunek mocy użytecznej kotła pracującego z przerwami lub
poniżej użytecznej mocy znamionowej do jego użytecznej mocy znamionowej
Średnia temperatura wody kotłowej - średnia wartość temperatur wody kotłowej na wlocie i wy- locie z kotła
Ciśnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji
projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej
punkcie.
Ciśnienie dopuszczalne instalacji - najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie
instalacji.
Ciśnienie próbne - ciśnienie w najwyższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest bada- nie jej
szczelności.
Ciśnienie nominalne PN - ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w
temperaturze odniesienia równej 20 °C.
Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji
projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej
punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody ciepłej 60 °C.
Średnica nominalna (DN lub dn) - średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą
średnicy rzeczywistej (dla rur PEX, PPR- średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej,
dla rur stalowych ocynkowanych średnica wewnętrzna) wyrażonej w mili- metrach.
1.5.

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemysłowe”.
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich
uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości.
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Nor- mami, oraz innymi
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.
2.

MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymagania ogólne” pkt.2.
Materiały do budowy instalacji c.o. powinny być zgodne z odpowiednimi normami lub posiadać świadectwo
dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
‐ certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
technicznych,
‐ deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w przypadku
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i
które spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę
Inspektorowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
3.

SPRZĘT
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”.
3.2. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT INSTALACYJNYCH.
- drobny sprzęt instalacyjny

4.

TRANSPORT
4.1. PRZEWODY I KSZTAŁTKI
Rury w odcinkach prostych w czasie transportu powinny być ułożone ściśle obok na całej powierzchni i
zabezpieczone przed przesuwaniem się. Wolne końce rur w odcinkach pro- stych wystające poza
skrzynię ładunkową nie mogą być dłuższe niż 1m. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie
max 2 m. Wysokość składowanie rur w czasie transportu i magazynowania nie może być większa niż:
1,5m
W trakcje ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rury przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podłożu. Załadunek i rozładunek powinien
być ręczny lub mechaniczny przy pomocy pasów z tkaniny lub lin konopnych. Wyładunek rur w wiązkach
wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widiami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno
stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o
mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury
"wewnętrzne". Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 250
mm) lub z użyciem podnośnika widłowego. Dopuszcza się składowanie rur na podłożu równym, gładkim
i miękkim, najkorzystniej drewnianym, nie powodującym uszkodzenia rur. Rury należy chronić przed
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bezpośrednim działaniem promieni słonecznych (szczególnie rury w kolorach innym niż czarny). Przy
braku zadaszenia można stosować plandeki, folie i inne materiały nieprzepuszczające światła.
Temperatura przechowywania rur nie powinna przekraczać 30°C. Okres składowania rur od daty
produkcji nie powinien być dłuższy niż:
‐ 36 miesięcy dla rur czarnych ciśnieniowych
‐ 24 miesięcy dla rur ciśnieniowych w innym kolorze
‐ 12 miesięcy dla rur pozostałych w zwojach
‐ do 24 miesięcy dla rur pozostałych w odcinkach prostych
4.2. GRZEJNIKI
Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transport grzejników na paletach
dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane grzejniki jednego typu i
wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka
transportu nie nastąpiło przemieszczenie i uszkodzenie. Dopuszcza się transport grzejników luzem,
ułożonych w warstwie, zabezpieczonych przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
4.3. ARMATURA
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę na- leży
składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być
dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy
przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.
4.4. IZOLACJA TERMICZNA
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być przewożone krytymi środkami transportu
w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały
stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych.
Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnych
powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w granicach tolerancji
określonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
5.

WYKONANIE ROBÓT
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT
Ogólne warunki wykonania Robót podano w pkt. 5. „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich harmonogram,
uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych
instalacji grzania. Całość prac wykonać zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz
Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez
Ministerstwo Infrastruktury.
5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty przygotowawcze dla instalacji grzania
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-

wytyczenie trasy przewodów na ścianach budynku,
lokalizacja urządzeń,
wykonanie przekuć przez przegrody,
wytyczenie trasy przyłącza.

5.3. ROBOTY MONTAŻOWE INSTALACJI
Prowadzenie przewodów
Można wyróżnić dwa sposoby prowadzenia rur:
1. Natynkowe
Przy prowadzeniu natynkowym rur należy każdorazowo rozważyć umieszczenie rur za ekranami
ochronnymi (piony) lub listwami ochronnymi np. podłogowymi. Wynika to z faktu dużej wrażliwości rur
na uszkodzenia mechaniczne, jak również należy się liczyć z kulturą eksploatacji.
2. Podtynkowe w przegrodach
Prowadzenie rur w przegrodach można podzielić na:
- Prowadzenie rur w bruzdach i szachtach – takie prowadzenie różni się od sposobu
natynkowego, jednak obowiązują te same zasady kompensacji. Należy jedynie zwrócić
uwagę, aby w bruździe wokół rury było miejsce na jej ewentualną pracę termiczną
(wydłużenia). Następnie bruzdy zakrywa się siatką i tynkuje. W przypadku zabetonowania
bruzd, rury należy owinąć papierem falistym lub prowadzić w rurze osłonowej tzw. peszlu tak,
aby zapewnić jej przesuw wzdłużny.
- Betonowanie bezpośrednie (peszel) – polega na prowadzeniu w rurze osłonowej nieco
większej średnicy tzw. peszlu. Wykonuje się w ten sposób wszystkie połączenia od
rozdzielnicy do odbiorników tj. grzejników, punktów czerpalnych, przy czym przewody mogą
biec w ścianach i podłogach. Umieszczenie przewodu w rurze osłonowej zapewnia
kompensację termiczną, następuje tzw. „ułożenie się przewodu” oraz spełnia rolę izolacji
termicznej. Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest możliwość wymiany rur bez kucia podług
czy ścian. W przypadku zabetonowania „na sztywno” min. grubość zaprawy liczona od
powierzchni ściany do powierzchni rury powinna wynosić 3cm.
Montaż grzejników
Grzejniki należy montować zgodnie z instrukcją producenta w odległości minimum 10 cm od lica ściany
wykończonej i nie niżej niż 12 cm od podłogi. Do zamontowania grzejników w odpowiedniej odległości od
ściany należy stosować zestawy fabryczne.
Roboty montażowe instalacji grzania
Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy prowadzić w tulejach ochronnych. Mają one nieco
większe średnice niż rury i są dłuższe od grubości ścian o 1 cm - dla rur stalowych, o 2 cm - dla rur z
tworzywa. Przestrzeń między tuleją a przewodem wypełnić materiałem elastycznym. W tych miejscach
nie należy łączyć rur.
Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników. Od- ległości
pomiędzy punktami mocowania rur wg wytycznych dostawców rur.
Nie wolno prowadzić przewodów c.o. nad przewodami elektrycznymi i gazowymi,
Odległość między przewodami c.o. a elektrycznymi powinna wynosić co najmniej 50 cm (w miejscach
Opracowanie :
INŻ Obsługa Budownictwa Rafał Czyrnek
32-434 Skomielna Biała 577

str. 106

Specyfikacje techniczne ogólne i szczegółowe
Inwestycja:
Remont części pomieszczeń siedziby Związku Euroregion “Tatry “ w Nowym Targu przy ul. Sobieskiego 2

krzyżowania się przewodów - 5 cm), między c.o. i a gazowymi - co najmniej 15 cm. Przewody układać w
bruzdach ściennych, pod stropem, przy ścianach zewnętrznych. Część przewodów prowadzona w
miejscach niedostępnych dla osób postronnych mocować na tynku, stosując uchwyty montażowe. W
najniższych punktach instalacji należy zainstalować zawory przelotowe z kurkiem spustowym.
Wszystkie przewody powinny przejść próbę szczelności pod ciśnieniem 0,9 MPa oraz należy przepłukać
wodą.
- montaż rurociągów z rur (wg PN-EN 10312:2004) ze stali odpornej na korozję
- montaż armatury na przewodach,
- montaż podejść do armatury w pomieszczeniach –łączonych przy użyciu złączek zaciskowych,
- próby szczelności instalacji grzania,
- płukanie przewodów grzania,
- montaż elastycznych izolacji z pianki polietylenowej.
Instalacja grzania
- montaż rurociągów z rur z tworzyw sztucznych
- montaż armatury na przewodach,
- montaż podejść do grzejników,
- próby szczelności instalacji grzania,
- płukanie przewodów grzania,
- uszczelnienie przejść p. poż. przez przegrody budowlane,
- montaż izolacji.
5.4. ZABEZPIECZENIE TERMICZNE
Izolacja termiczna otulinami z wełny mineralnej.
5.5. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROCYJNE
Rury stalowe czarne należy poddać zabezpieczeniu antykorozyjnemu poprzez: czyszczenie do 3st.
Czystości, malowanie farbami do gruntowania przeciwrdzewnymi, malowanie farbami nawierzchniowymi.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. OGÓLNE ZASADY
Ogólne zasady kontroli jakości podano w „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA
Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:
- określenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami
bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych),
- stwierdzenie, że elementy budowlano – konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń
instalacji grzania odpowiadają założeniom projektowym,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,
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-

ustalenie sposobu wykonywania mocowań,
ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w za- kresie i z
częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora w oparciu o normę BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725
[11] i PN-91/B-10728 [13].
W szczególności kontrola powinna obejmować:
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu
budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopów,
- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i
zgodności z określonym w dokumentacji,
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z
kruszywa lub betonu,
- badanie ewentualnego drenażu,
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,
- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich
zabezpieczenia,
- badanie ułożenia przewodu na podłożu,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne,
- badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi,
- badanie szczelności całego przewodu,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia
poszczególnych jego warstw.
1. Instalacja grzania
-

sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów,
sprawdzenie szczelności instalacji,
sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem,
sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek,
sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających,
sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń.

6.3. PRÓBY SZCZELNOŚCI INSTALACJI GRZANIA
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Instalację grzania należy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 0.9 MPa, instalację uważa się
za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia.
Badania szczelności należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0°C.
Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych całą instalację należy przepłukać wodą.
W czasie próby należy sprawdzić szczelność zamykania zaworów, kurków oraz połączeń. Z
przeprowadzonych prób szczelności instalacji grzania należy spisać protokół stwierdzający spełnienie
wymaganych warunków. Grzejniki należy poddać próbie na gorąco w celu dokonaniem regulacji.
7.

OBMIAR ROBÓT
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Obmiaru ilości robót dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji OST.
7.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Jednostkami obmiaru są : zgodnie z kosztorysem.
8.

ODBIÓR ROBÓT
8.1. OGÓLNE ZASADY
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny
wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy.
8.2. ODBIÓR KOŃCOWY
Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:


sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na
sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych),
 badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN- 81/B-10725 [11]),
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo
omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji
przeprowadzającej badania.
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, je- żeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione.
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego
wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze
postępowanie.
Przy odbiorze instalacji grzania należy przedstawić co najmniej następujące dokumenty:
a) Dokumentacja powykonawcza,
b) Dziennik budowy,
c) Atesty i zaświadczenia,
d) Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu robót
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budowlanych zostały zakryte,
e) Protokoły prób szczelności przewodów instalacji,
f) Protokoły wykonania płukania instalacji grzania.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne”
9.2. CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA INSTALACJI

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót. Cena ta obejmuje m.in.:
‐ dostarczenie materiału, sprzętu, urządzeń, itp.
‐ montaż,
‐ dopasowanie i wyregulowanie (względnie rozruch),
‐ ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.
10.

DOKUMENY ODNIESIENIA
10.1. OGÓLNE
Ogólne przepisy podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 10.

10.2. NORMY
Normy aktualne
 PN-EN 215:2005 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
 PN-EN 442-1:1999 - Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
 PN-EN 442-2:1999 - Grzejniki. Moc cieplna i metody badań.
 PN-EN 442-2:1999/A l :2002 - Grzejniki. Moc cieplna i metody badań.
 PN-EN 442-3:2001 - Grzejniki. Ocena zgodności.
 PN-EN 1057-1:2010 - Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.
 PN-EN ISO 6946:2008 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik
przenikania ciepła. Metoda obliczania.
 PN-EN ISO 13370:2008 - Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt.
Metoda obliczania.
 PN-EN ISO 13789:2008 - Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez
przenikanie. Metoda obliczania.
 PN-EN ISO 14683:2008 - Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła.
Metody uproszczone i wartości orientacyjne.
 PN-EN 10242:1999+AL2002 Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego.
 PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.
 PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
 PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy
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odbiorze.
 PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności
publicznej. Wymagania zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000.
 PN-C-04607:1993 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody. Normy
archiwalne bez zamienników:
 PN-90/B-01430 - Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
 PN-B-02025:2001 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
 PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.
 PN-B-03406:1994 - Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze
do 600 m3.
 PN—76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania.
Normy archiwalne to dokumenty, które zostały wycofane ze zbioru Polskich Norm i zastąpione przez
inne normy lub wycofane bez zastąpienia. Można je stosować, ale ten fakt powinien być uzgodniony
między współpracującymi stronami (np. dostawca - odbiorca). Więcej na ten temat można przeczytać
w Czasopiśmie Normalizacja 6/2001, w artykule mgr Urszuli Teper pt. “Wycofywanie norm w systemie
normalizacji dobrowolnej”:...W
normalizacji, u której podstaw leży dobrowolne stosowanie normy, faktu dezaktualizacji normy nie
należy wiązać z prawnym zakazem stosowania normy wycofanej. [...] Zbiór norm wycofanych nie jest
bowiem zbiorem norm, których stosowanie jest zakazane [...]. Normy wycofane tym różnią się od norm
aktualnych, że prezentują mniej nowoczesne rozwiązania
- z punktu widzenia postępu naukowo-technicznego - jednak rozwiązania te nie są błędne...
10.3.
‐
‐
‐

INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych
Przepisy i wymagania SANEPID.
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454-3 INSTALACJE WENTYLACJI
1.

WSTĘP

1.1.

PRZEDMIOT ST

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych
wentylacji mechanicznej związanych z remontem części pomieszczeń siedziby Związku Euroregion “Tatry “ w
Nowym Targu przy ul. Sobieskiego związanych z ich dostosowaniem na potrzeby Transgranicznego Centrum
Edukacji Euroregionu Tatry współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A polska-Słowacja 2014-2020.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa
Klasa
Kategoria
45300000-0

Opis

Roboty instalacyjne w budynkach
45331000-6

Instalowanie
urządzeń
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331200-8

grzewczych,

Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na
wykonanie robót zawartych w pkt 1.1
– dostawa i montaż urządzeń,
– dostawa i montaż osprzętu,
– dostawa i montaż kanałów wentylacyjnych,
– izolacja kanałów wentylacyjnych,
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania instalacji
wewnętrznych; j.n.
‐ instalacji wentylacji mechanicznej,
przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat technicznych.
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami stosowanymi w polskich normach a w
szczególności PN-99/B-01441 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.
Wentylacja pomieszczenia – wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części mająca na celu usunięcie
powietrza zużytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnętrznego.
Rozprowadzenia powietrza – przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej
przestrzeni lub z tej przestrzeni na ogół z zastosowaniem przewodów.
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Rozdział powietrza w pomieszczeniu – rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z
zastosowaniem nawiewników i wywiewników w celu zagwarantowania wymaganych warunków –
intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu
powietrza, poziomu hałasu – w strefie przebywania ludzi.
Krotność wymiany powietrza – liczbowa wartość intensywności wentylacji pomieszczenia, liczba
określająca ile razy w ciągu godziny przepływa przez pomieszczenie strumień powietrza o objętości równej
objętości pomieszczenia.
Powietrze zewnętrzne – powietrze atmosferyczne czerpane na zewnątrz obiektu.
Powietrze wewnętrzne – powietrze znajdujące się wewnątrz pomieszczenia lub klimatyzowanej przestrzeni.
Powietrze nawiewane – powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowanego lub
klimatyzowanego.
Powietrze wywiewane – powietrze wewnętrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego lub
klimatyzowanego.
Powietrze wyrzutowe – całość lub część powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.
Indukcja powietrza – zasysanie części powietrza wewnętrznego w wyniku ejekcyjnego działania strumienia
powietrza pierwotnego.
Cyrkulacja powietrza – naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu.
Zanieczyszczenie powietrza – zawarta w powietrzu substancja stała, ciekła lub gazowa, która nie występuje w
normalnym składzie powietrza atmosferycznego i która ma charakter szkodliwy.
Wentylacja naturalna – wentylacja zachodząca na skutek działania naturalnych sił przyrody tj. sił wyporu
termicznego lub/i siły naporu wiatru.
Wentylacja grawitacyjna – wentylacja naturalna spowodowana przez różnicę gęstości powietrza na zewnątrz
i wewnątrz pomieszczenia.
Aeracja – wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementów wspomagających i otworów o
obliczonej i regulowanej powierzchni.
Infiltracja powietrza – napływ powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelności w prze- grodach.
Eksfiltracja powietrza – wypływ powietrza z pomieszczenia przez otwory i nieszczelności w prze- grodach.
Wentylacja mechaniczna – wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub
strumienicowych, wprawiających powietrze w ruch.
Wentylacja ogólna – wentylacja polegająca na wymianie powietrza w całym pomieszczeniu.
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Wentylacja miejscowa – wentylacja polegająca na wymianie powietrza w określonej przestrzeni w
pomieszczeniu, w obrębie stanowiska pracy lub urządzenia technologicznego.
Wentylacja nawiewna – wentylacja polegająca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.
Wentylacja wywiewna – wentylacja polegająca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.
Instalacja wentylacji – zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i
rozprowadzania powietrza.
System wentylacji centralny – system wentylacji z centralnym uzdatnianiem powietrza, w którym strumienie
objętości powietrza obliczone dla poszczególnych pomieszczeń są do nich doprowadzane o jednakowych
parametrach, niezależnie od występujących w pomieszczeniach odmiennych bilansów ciepła, wilgotności i
innych zanieczyszczeń powietrza.
System wentylacji indywidualny – system wentylacji umożliwiający utrzymanie regulowanego lub
regulowanych parametrów powietrza w pomieszczeniu dzięki zastosowaniu indywidualnego urządzenia
wentylacyjnego zamontowanego w danym lub sąsiednim pomieszczeniu.
Przewód wentylacyjny – element o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę
przestrzeni, przez która przepływa powietrze..
Nawiewnik – element lub zespół, przez który powietrze napływa do wentylowanej przestrzeni.
Wywiewnik – element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni.
1.5.

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemysłowe”.
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku nie- możliwości ich
uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości.
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą po- wodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty
montażowe należy realizować zgodnie z
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.
2.

MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
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Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały
użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim
Normom ( Dz. U. Nr 92 poz. 881z dnia 16 kwietnia 2004 r).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego
materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła.
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadowalającej jakości, Wykonawca powinien
zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
Wszystkie wykorzystane materiały i urządzenia powinny być fabrycznie nowe i najwyższej jakości. Winny
również posiadać odpowiednio uwidoczniony znak jakości.
W razie braku jakiegokolwiek znaku jakości, będzie można zażądać przeprowadzenia prób oraz przedstawienia
kart opisu technicznego i sprawozdań autoryzowanych pracowni badawczych. Powierzchnie poszczególnych
elementów urządzeń wentylacyjnych muszą być gładkie bez załamań i zgnieceń. Materiał powinien być bez
wżerów i wad walcowniczych. Połączenia rozłączne poszczególnych elementów urządzenia powinny być
szczelne a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie stykowe kołnierzy powinny leżeć w
płaszczyźnie prostopadłej do osi otworu. Powłoki antykorozyjne, blachy i kształtowniki przed malowaniem
oczyścić z rdzy i tłuszczu, krawędzie zaokrąglić, a zadziory usunąć. Stopień oczyszczenia przed nałożeniem
powłok antykorozyjnych. Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego, jeżeli nie są zastrzeżone wymagania
specjalne, jak dla klasy staranności wykonania 2 i typu pokrycia II. Powłoki antykorozyjne powinny być nałożone
równomiernie.
Kanały wentylacyjne należy wykonywać z blachy lub taśmy stalowej ocynkowanej.
Ścianki kanałów prostokątnych pod wpływem różnicy ciśnień w przewodzie i otoczeniu nie mogą uginać się
więcej niż 0,2% długości boku. W celu zwiększenia sztywności ścianek należy stosować kopertowanie albo
przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniających. Połączenia blach na ściankach kanałów
grubości 1,5 mm należy wykonać na zamek blacharski.
Przy grubości większej niż 1,5 mm należy łączyć przez spawanie, zgrzewanie lub nitowanie jednostronne.
Nawiewniki i wywiewniki powinny mieć szczególnie estetyczny wygląd. Elementy ruchome nawiewników i
wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością przestawienia, a położenie ustalone powinno
być utrzymywane w sposób trwały. W przypadku wymaganej regulacji wielkości strumienia powietrza,
nawiewniki i wywiewniki należy wyposażyć w odpowiednie elementy regulacyjne. Poszczególne części filtrów
należy wykonać w sposób zapewniający szczelne, łatwe (bez zacięć i oporów) zakładanie działek filtracyjnych
oraz otwieranie i zamykanie drzwiczek i pokryw w obudowach; połączenie filtrów z kanałami i innymi elementami
urządzeń wentylacyjnych powinno być szczelne. Materiał filtracyjny powinien równomiernie wypełniać
powierzchnię ramki i całkowicie szczelnie przylegać do niej na całej powierzchni działki. Wszystkie części
metalowe filtra należy zabezpieczyć przed korozją przez ocynkowanie lub malowanie. Nagrzewnice wodne oraz
chłodnice powinny odpowiadać następującym warunkom: lamele rur żebrowych nagrzewnic i chłodnic powinny
być równoległe do siebie, odstępy żeber powinny być jednakowe, lamele powinny mieć zapewniony dobry
kontakt cieplny z rurkami, nagrzewnice wodne powinny być wykonane ze stali. Wydajność nagrzewnic wodnych
nie może odbiegać więcej niż 0 ±/-10% od wydajności nominalnej. Powietrze po przejściu przez urządzenie
grzewcze nie może zawierać kropli wodnych, które mogłyby osadzać się na elementach układu. Zawór
przelewowo spustowy powinien być pominiowany i pomalowany farbą olejną. Komory, o ile nie są wykonane z
blachy ocynkowanej, powinny być zewnątrz i wewnątrz dwukrotnie miniowane i pokryte farbą olejną. Komory
zraszania o przekroju większym niż 1500 x2000 mm lub długości większej niż 3500 mm należy dostarczać na
plac budowy w oddzielnych częściach. Uszczelnienie połączeń ram i kołnierzy należy wykonać paskami z gumy
grubości 3-5 mm.
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3.

SPRZĘT
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami określonymi w DP i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady
pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze
wyborze i uzyska jego akceptację.
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do
robót.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej
robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej
zapłacie.
3.2. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT INSTALACYJNYCH
- - drobny sprzęt budowlany

4.

TRANSPORT
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w „Wymagania ogólne” pkt. 4. Przewiduje się
przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynów
na plac budowy
4.2. TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH I OCHRONNYCH
Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas rozładunku
elementów instalacji, takich jak: wentylatory, elementy tłumików, należy zachować
szczególną
ostrożność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie o zachowaniu wszelkich wymagań
bhp. Na terenie budowy przewiduje się transport ręczny w części wspomagany urządzeniami
mechanicznymi.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się
odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów
powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.
Materiały podstawowe, jak przewody i ich osprzęt oraz uzbrojenie otworów, nie wymagają opakowań i mogą
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być składowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjątkiem :
- śrub i nakrętek, które wymagają opakowania skrzyniowego,
- farb i lakierów oraz olejów, wymagających transportu w beczkach lub bańkach stalowych,
- kratek wentylacyjnych, anemostatów itp. wymagających opakowań kartonowych,
- aparatury kontrolno-pomiarowej, która wymaga opakowania skrzyniowego i składowania w
pomieszczeniach zamkniętych i ogrzewanych. Opakowania szkieletowego wymagają przewody z płyt
winidurowych i pilśniowych, wentylatory osiowe i promieniowe, filtry tkaninowe i olejowe obrotowe,
nagrzewnice ramowe, chłodnice, odkraplacze, i kierownice powietrza, zespoły ogrzewczowentylacyjne, agregaty chłodnicze, sprężarki powietrzne, klimatyzatory, szafy sterownicze. W
magazynach zamkniętych należy składować następujące urządzenia:
• zespoły grzewczo - wentylacyjne i nawilżające,
• silniki wentylatorów,
• mechanizmy i rękawy filtrów tkaninowych,
• filtry z tworzyw sztucznych,
• nagrzewnice wodne.
5.

WYKONANIE ROBÓT
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT
Ogólne warunki wykonania Robót podano w pkt. „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich harmonogram,
uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych
instalacji wentylacji. Całość prac wykonać zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami
oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych
przez Ministerstwo Infrastruktury.
5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty przygotowawcze dla wentylacji mechanicznej
-

wytyczenie trasy kanałów na ścianach budynku,
lokalizacja armatury i urządzeń,
wykonanie przekuć przez przegrody,

5.3. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Montaż urządzeń wprowadzających powietrze w ruch
‐ Wentylatory, tak promieniowe jak i osiowe powinny być izolowane przeciw drganiowo przez
zastosowanie płyt amortyzacyjnych, dylatacji fundamentów, amortyzatorów gumowych lub sprężynowych,
kompensatorów itp.
‐ Wentylatory powinny być tak zamontowane, aby ich dostęp nie nastręczał trudności, ani nie
stwarzał zagrożenia dla obsługi.
‐ Wentylatory promieniowe (z wyjątkiem dachowych) powinny być tak ustawione, aby wał wirnika miał
położenie poziome. W przypadku montażu wentylatorów osiowych o osi pionowej wał wirnika powinien
być ściśle pionowy, a łożyska przewidziane do pracy pionowej.
‐ Ustawienie wentylatorów z przekładniami z paskami klinowymi należy przeprowadzić tak, aby osie
wentylatora i silnika elektrycznego leżały w jednej płaszczyźnie prostopadłej do osi wentylatora i silnika
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elektrycznego.
‐ Do regulowania naciągu pasów, silniki elektryczne wentylatorów należy montować na saniach
naciągowych, wyposażonych w śruby regulacyjne.
‐ Przy montażu wentylatorów dostarczonych na plac budowy w częściach, przed ich uruchomieniem
należy wirnik wyważyć statycznie.
‐ Przed i po montażu wentylatorów należy dokonać ręcznej próby ruchu wirnika i stwierdzić, czy
nie występuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowę, a także, czy szczelina między wirnikiem i
obudową wentylatora jest jednakowa na całym obwodzie.
‐ Jeśli istnieje możliwość przedostania się do wentylatora skroplin, obudowa wentylatora
powinna być odwodniona w najniższym punkcie, przez zamontowanie rurki syfonowej.
‐ Przy bezpośrednim czerpaniu powietrza z atmosfery otwór wlotowy wentylatora powinien być
zaopatrzony w lej wlotowy z siatką ochronną.
‐ W wentylatorach dwustrumieniowych otwory ssące powinny być zaopatrzone w siatki ochronne.
‐ Wentylatory powinny być połączone z kanałami wentylacyjnymi za pomocą elastycznych króćców
amortyzujących (brezent, skóra, igelit itp.). Długość elastycznych króćców powinna wynosić 100-150 mm,
wymiary i kształt króćców powinny być zgodne z wymiarami i kształtem otworów wentylatora.
‐ Wentylatory transportowe należy łączyć bezpośrednio z przewodami, stosując do uszczelniania
bezpośrednio z przewodami, stosując do uszczelnienia kołnierzowego gumę miękką grubości ok. 10 mm.
‐ Wentylatory promieniowe zmontowane na zewnątrz budynku powinny mieć daszki ochronne nad
silnikami elektrycznymi.
‐ Przekładnie z paskami klinowymi powinny być wyposażone w osłony z blachy lub blachy i siatki z
możliwością łatwego demontażu.
Montaż urządzeń prowadzących powietrze
‐ Kanały wentylacyjne powinny być szczelne.
‐ Do uszczelnienia połączeń kołnierzowych należy stosować uszczelki z gumy miękkiej lub
mikroporowatej. W przypadku prowadzenia powietrza o temperaturze wyższej od 60 °C należy stosować
uszczelki z gumy o podwyższonej odporności temperaturowej.
‐ Połączenia kołnierzowe kanałów należy skręcać śrubami i nakrętkami sześciokątnymi zakładanymi z
jednej strony kołnierza. Śruby nie powinny wystawać poza nakrętki więcej niż na wysokość połowy
nakrętki śruby. Skręcanie śrub zaleca się wykonywać parami po dwie przeciwległe leżące śruby.
‐ Powierzchnia kołnierzy powinna być gładka bez zadziorów i innych defektów.
‐ Płaszczyzny styku kołnierzy powinny być do siebie równoległe.
‐ Połączenia bezkołnierzowe przewodów należy uszczelnić na całym obwodzie uszczelką gumową lub
pastą uszczelniającą.
‐ Kanały wentylacyjne należy mocować na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie ich powinno być
takie, aby ugięcie kanału między sąsiednimi punktami zamocowania nie przekraczało 2 cm. Konstrukcja
podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywać obciążenie co najmniej trzykrotnemu ciężarowi
przypadającego na nią odcinka kanału wraz z ewentualnym osprzętem i izolacji
‐ Kanały wentylacyjne przechodzące przez stropy lub ściany powinny być obłożone podkładkami
amortyzacyjnymi z wełny mineralnej lub innego materiału o podobnych właściwościach na grubości
ściany lub stropu.
‐ Kanały przechodzące przez dach należy zaopatrzyć w typową podstawę dachową zabezpieczającą
przed przeciekami niezależnie od tego czy są one zakończone wywietrzakami, czy daszkami.
‐ Kanały wentylacyjne prowadzące powietrze o wilgotności względnej powyżej 80 % powinny być ułożone
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ze spadkiem co najmniej 5% w kierunku ruchu powietrza. W najniższym punkcie kanału powinien być
wmontowany króciec odwadniający z zaworem lub syfonem, z odprowadzeniem do kanalizacji.
‐ Jeżeli kanał przechodzi przez pomieszczenia, w których różnica temperatur między
transportowanym powietrzem a pomieszczeniami przekracza 10 °C, należy wykonać izolację cieplną
zabezpieczającą przed nadmiernymi zyskami lub stratami ciepła kanałów, a także przed kondensacją pary
wodnej.
‐ Tłumiki akustyczne powinny być usytuowane w pobliżu wentylatora przed pierwszymi odgałęzieniami,
zarówno po stronie tłocznej i ssącej, dla zabezpieczenia przed przenikaniem nadmiaru hałasu
do pomieszczeń i otoczenia budynku.
‐ Palna izolacja cieplna i akustyczna przewodów wentylacyjnych może być stosowana tylko na
zewnętrznej ich powierzchni z jednoczesnym osłonięciem okładziną z materiałów niepalnych.
‐ Wewnętrzna powierzchnia przewodów, wymagająca izolacji akustycznej może być wyłożona wyłącznie
materiałem niepalnym.
‐ Kanały wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, których nie obsługują, powinny być obudowanie
ściankami o klasie odporności ogniowej odpowiadającej wymaganiom dla ścian tych pomieszczeń.
‐ Łączenie pomieszczeń z różnych stref pożarowych. przewodami wentylacyjnymi z tworzyw sztucznych
lub innych materiałów palnych jest niedopuszczalne.
‐ W przypadku konieczności prowadzenia kanałów z tworzyw sztucznych lub innych materiałów palnych
przez więcej niż jedną strefę pożarową należy je osłonić trwałą obudową o odporności ogniowej
odpowiadającej odporności ogniowej dla ścian lub stropów oddzielenia przeciwpożarowego.
‐ W pomieszczeniach, w których występują pyły, a także w pomieszczeniach, w których wymagania w
zakresie czystości są zaostrzone, zewnętrzne powierzchnie kanałów powinny być gładkie i łatwe do
oczyszczenia, zabezpieczone przed możliwościami zanieczyszczenia cieczami łatwo zapalnymi lub
mieszaninami innych palnych substancji, a ponadto zabezpieczone przed gromadzeniem się elektryczności
statycznej.
‐ Dla pomieszczeń I II kategorii niebezpieczeństwa pożarowego należy kanały wentylacyjne prowadzić
oddzielnie dla każdego pomieszczenia.
‐ Kanały przeprowadzone przez ścianę lub strop oddzielenia przeciwpożarowego, należy
wykonywać z materiałów niepalnych oraz wyposażyć w klapy przeciwpożarowe samozamykające w
miejscach przejścia przez te przegrody. Klapy samozamykające, jeżeli przewody nie są obudowane
ściankami, powinny mieć odporność ogniową równą połowie odporności ściany lub stropu
oddzielenia przeciwpożarowego.
‐ Odległość nie izolowanych kanałów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna
wynosić co najmniej 0,5 m.
‐ Kanały i urządzenia wentylacyjne mogą być osłonięte materiałami dekoracyjnymi trudno zapalnymi lub
elementami z drewna grubości co najmniej 1 cm, pod warunkiem, ze długość ich nie przekroczy 25 m, a
powierzchnia — 10% podłogi, przy czym ogólna powierzchnia materiałów palnych nie powinna być
większa niż 40 % powierzchni podłogi.
‐ Mechanizmy nastawcze nawiewników i wywietrzników powinny być łatwo dostępne i tak wykonane, aby
łopatki kierujące i regulujące; prowadnice, talerze, stożki itp. można było ustawić w dowolnym punkcie w
zakresie położeń granicznych.
‐ Przepustnice regulujące wielkość przepływu powietrza przez wywietrzniki powinny posiadać
mechanizm umożliwiający zdalne nastawianie przepustnicy z poziomu podłogi.
Montaż elementów regulacji przepływu powietrza
‐ Elementy regulacji przepływu powietrza należy montować na prostych odcinkach kanałów w odległości
Opracowanie :
INŻ Obsługa Budownictwa Rafał Czyrnek
32-434 Skomielna Biała 577

str. 119

Specyfikacje techniczne ogólne i szczegółowe
Inwestycja:
Remont części pomieszczeń siedziby Związku Euroregion “Tatry “ w Nowym Targu przy ul. Sobieskiego 2

od kolan lub odgałęzień
‐ trzech średnic równoważnych - przepustnice jednopłaszczyznowe,
‐ dwóch średnic równoważnych - przepustnice wielopłaszczyznowe o współbieżnym ruchu łopat,
‐ jednej średnicy równoważnej - przepustnice wielopłaszczyznowe o przeciwbieżnym ruchu łopat.
‐ Elementy regulacyjne powinny być łatwo dostępne dla obsługi. Mechanizmy napędu przepustnic
powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat, w zakresie od pełnego otwarcia do pełnego
zamknięcia.
Wymagane jest zapewnienie możliwości stałego zablokowania dźwigni napędu w wybranym położeniu
łopat oraz wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego przepustnicy.
Uwaga:
Przewody wentylacyjne powinny być wyposażone w otwory rewizyjne umożliwiające oczyszczenie
wnętrza tych przewodów, a także innych urządzeń i elementów instalacji.
6.

BADANIA I KONTROLA INSTALACJI
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI
Wykonawca pokryje koszty wszelkich prób. Zostaną one przeprowadzone w obecności przedstawicieli
Inwestora i Jednostki Projektowej. Zostaną one przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami i
przepisami z ich wyniki zostaną przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami.
Próby będą mogły zostać przeprowadzone jedynie po uprzednim przedłożeniu dokumentów
wykonawczych. Wszystkie czynności zostaną prze- prowadzone przez pracowników Wykonawcy i na
jego odpowiedzialność. Podczas prób Wykonawca będzie zobowiązany do wyeliminowania wszystkich
powstałych zakłóceń, elementów instalacji, do usunięcia usterek na swój koszt (materiał i robocizna),
wymiany wszystkich uszkodzonych elementów instalacji, do usunięcia usterek związanych z wadliwymi
jej elementami. W przypadku uchylania się Wykonawcy do naprawy urządzeń w okresie prób Inwestor
ma prawo zlecić wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywiązującego się za swoich obowiązków
Wykonawcy.
Badania, kontrola działania i odbiór instalacji wentylacji powinny być przeprowadzone zgodnie z
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Corti Instal 2002 r.
Przed przystąpieniem do badań należy dokonać przeglądu zamontowania urządzeń i stwierdzić ich
zgodność z projektem. Należy również sprawdzić czystość instalacji, dostępność dla obsługi ze względu
na działanie, czyszczenie i konserwacje oraz sprawdzić kompletność dokumentów niezbędnych do
eksploatacji instalacji. Dokumenty te powinny dotyczyć:
‐ podstawowych danych eksploatacyjnych,
‐ inwentaryzacji powykonawczej,
‐ instrukcje obsługi itp.
Podczas próbnego rozruchu urządzeń należy kontrolować:
‐ prawidłowość działania silników elektrycznych,
‐ sprawdzenie wydajności oraz sprężu wentylatorów,
‐ sprawdzenie wydatków na wywiewnikach.
6.2. ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W CZASIE PROWADZENIA ROBÓT
Przed zakryciem instalacji w obecności Wykonawcy w dniu wyznaczonym przez Inwestora nastąpi
sprawdzenie prawidłowości wykonania instalacji.
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Badania dotyczyć będą:
‐ sprawdzenia zgodności zainstalowanych urządzeń i materiałów ze wskazanymi w kontrakcie
‐ sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze regułami sztuki budowlanej
‐ regulacji instalacji do podanych w dokumentacji wydajności.
(Z przeprowadzonych regulacji Wykonawca przedstawi protokół).
‐ pomiaru prędkości powietrza w strefie przebywania ludzi.
(Z przeprowadzonych pomiarów Wykonawca przedstawi protokół).
‐ pomiarów natężenie hałasu w pomieszczeniach oraz na granicy lokalizacji obiektu. (Z
przeprowadzonych pomiarów Wykonawca przedstawi protokół)
7.

OBMIAR ROBÓT
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Obmiaru ilości robót dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji OST.
7.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Jednostkami obmiaru są : zgodnie z kosztorysem

8.

ODBIÓR ROBÓT
8.1. OGÓLNE ZASADY
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny
wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy.
8.2. ODBIÓR KOŃCOWY
Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:
 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na
sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych),
 badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN- 81/B-10725 [11]),


badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w
zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo
omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji
przeprowadzającej badania.
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, je- żeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione.
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego
wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze
postępowanie.
Przy odbiorze instalacji wentylacji należy przedstawić co najmniej następujące dokumenty:
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Dokumentacja powykonawcza,
Dziennik budowy,
Atesty i zaświadczenia,
Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu robót
budowlanych zostały zakryte,
e) Świadectwa badań jakości wody.
a)
b)
c)
d)

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”.
9.2. CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA INSTALACJI

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót. Cena ta obejmuje m.in.:
‐ dostarczenie materiału, sprzętu, urządzeń, itp.
‐ montaż,
‐ dopasowanie i wyregulowanie (względnie rozruch),
‐ ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.
10.

DOKUMENY ODNIESIENIA
10.1. OGÓLNE
Ogólne przepisy podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 10.

10.2. NORMY
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących
do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na
podstawie certyfikatu zgodności.
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401)
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie
wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane
wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U.98.55-362)
 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – wyd. COBRTI Instal – zeszyt 5
 Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów.
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 Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania:
 PN-B-03430
Wentylacja
w budynkach
mieszkalnych
zamieszkania
zbiorowego i
użyteczności publicznej. Wymagania.
 PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
 PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach.
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
 PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
 PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.
 PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.
 PN-B-0141 l: 1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia.
 PN-76/B-03420
Wentylacja
i klimatyzacja.
Parametry
obliczeniowe
powietrza
zewnętrznego.
 PN-78/B-03421
Wentylacja
i klimatyzacja.
Parametry
obliczeniowe
powietrza
w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.
10.3. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE
‐
‐
‐

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych
Przepisy i wymagania SANEPID
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